
 

 

บทที่ 1 

ขอมูลทั่วไป 
     1.1 สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

         องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ   ตั้งอยูที่บานโชคชัย หมูที่ 7  ตําบลนาเจริญ อําเภอ 

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีพ้ืนท่ีประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 34,375 ไร)  ติดตอกับพื้นที่ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลปาโมง และตําบลนาสวง 

   อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
        ทิศใต  ติดตอกับตําบลนากระแซง 
   อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเมืองเดช และตําบลทาโพธิ์ศรี 
   อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลสระสมิง 
   อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1.2 เขตการปกครอง 

         องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  แบงเขตการปกครองออกเปน 11 หมูบาน  ไดแก 

          1.บานนาเจริญ หมูที่ 1 

         2.บานหนองบัวแดง หมูที่ 2 

         3.บานโนนบาก หมูที่ 3 

         4.บานหองคํา หมูที่ 4 

         5.บานโนนจิก หมูท่ี 5 

         6.บานหองเตย หมูที่ 6 

         7.บานโชคชัย หมูที่ 7 

         8.บานนาเจริญ หมูท่ี 8 

         9.บานสี่แยกโนนทอง หมูที่ 9 

         10.บานนาเจริญ หมูที่ 10 

         11.บานศรีนวลพัฒนา หมูที่ 11     

1.1.3 ประชากร ศาสนา 

                    องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น  7,551  คน 

จําแนกเปน   เพศชาย  3,721  คน    เพศหญิง  3,830  คน 

จํานวนเด็ก  (อายุ 0-14 ป)   เด็กชาย 212 คน    เด็กหญิง 328 คน 

จํานวนผูสูงอายุ  (อายุ 60 ป ขึ้นไป)   เพศชาย  396 คน    เพศหญิง  484  คน 

จํานวนผูพิการ   เพศชาย   113  คน    เพศหญิง   77  คน 

จํานวนสตรีมีครรภ   18  คน  



 

 

จํานวนผูปวยติดเตียง   85  คน   

จํานวนครัวเรือน   2,885  ครัวเรือน 

จํานวนประชากรแฝง* ประมาณ  32  คน 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 100 

ขอมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  ที่มา : งานพัฒนาชุมชน อบต.นาเจริญ 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 

         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  ประมาณรอยละ 75 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาไดแก ดานการคาขาย/รับจางทั่วไป ประมาณรอยละ 10 ดานรับราชการ/

ลูกจางราชการและเอกชน ประมาณรอยละ 15 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก การปศสุัตว 

การประมง โดยเฉลี่ยรายไดประชากรตอหัวตอป ประมาณ 45,000.- บาท  

            ที่มา : งานพัฒนาชุมชน อบต.นาเจริญ 

1.1.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 

         องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  มีเสนทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวางตําบลปาโมง ตําบลนากระแซง ตําบลนาสวง ตําบลทาโพธิ์ศรี ตําบลเมืองเดช ตลอดจนอําเภอเดชอุดมและ

อําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข 2006 และทางหลวง

หมายเลข 2055 กอนออกสูถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ( โชคชัย – เดชอุดม ) และหางจากที่วาการอําเภอ

เดชอุดม ประมาณ 20 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ 655 กิโลเมตร และทาง

รถไฟ ประมาณ 710 กิโลเมตร 

  1.1.6 แหลงแมน้ําลําคลอง 

         องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่

ราบสูงสภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายและเปนแหลงรวมของลําน้ําหลายสายไหลผาน ไดแก 

        1.ลําหวยขาวสาร ไหลผาน บ.สี่แยกโนนทอง ม.9 – บ.โนนบาก ม.3 – บ.โนนจิก ม.5 

        2.ลําหวยตําแย ไหลผาน บ.นาเจริญ ม.1 – บ.หองเตย ม.6 – บ.นาเจริญ ม.8 

        3.ลําหวยแคนเงาะ ไหลผาน บ.โชคชัย ม.7 – บ.หองคาํ ม.4 – บ.โนนจิก ม.5 

        4.ลําหวยพาก ไหลผาน บ.สี่แยกโนนทอง ม.9 – บ.โนนบาก ม.3 

 1.1.7 สถานท่ีสําคัญ 

พื้นท่ี สถานที่สําคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

 

บานนาเจริญ 

หมูที่ 1 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานนาเจริญ 

                       2.ศพด.บานนาเจริญ 

14.909735,104.969978 

 

14.911718,104.971961 

14.908079,104.972951 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                        หนาที่ 1  



 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดศริมิงคล 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.912778,104.972472 

บานหนองบัวแดง  

หมูที่ 2 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานหนองบัวแดง 

                       2.ศพด.บานหนองบัวแดง 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดปาหนองบัวแดง 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.888514,104.983042 

 

14.888488,104.981040 

14.888802,104.980454 

14.890873,104.977497 

บานโนนบาก  

หมูที่ 3 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา   - 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดปาโนนบาก 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.931055,104.911050 

 

 

14.935666,104.913072 

บานหองคํา  

หมูที่ 4 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานหองคํา 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดบานหองคํา 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.927025,104.938825 

 

14.924273,104.942742 

14.924677,104.940782 

 

บานโนนจิก  

หมูที่ 5 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานโนนจิก 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดบานโนนจิก 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.946707,104.920630 

 

14.942447,104.919590 

14.947604,104.921990 

 

บานหองเตย  

หมูที่ 6 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานหองเตย 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดปาหองเตย 

14.910569,104.989377 

 

14.916539,104.987587 

14.922076,104.983808 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาที่ 2  



 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

 

บานโชคชัย  

หมูที่ 7 

สถานที่ราชการ 1.สํานักงาน อบต.นาเจริญ 

                     2.ศาลาประชาคม 

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.โรงเรียนบานหนองบัวแดง 

                       2.ศพด.บานหนองบัวแดง 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดปาหนองบัวแดง 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

14.906925,104.956795 

14.906925,104.950583 

 

14.908900,104.953858 

14.908613,104.954192 

14.910622,104.949621 

บานนาเจริญ  

หมูที่ 8 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข 1.รพ.สต.นาเจริญ 

สถาบันการศึกษา   - 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดปานาเจริญ 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.909219,104.967728 

14.908838,104.968085 

 

14.909213,104.965562 

 

บานสี่แยกโนนทอง  

หมูที่ 9 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.ศพด.สี่แยกโนนทอง 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 1.วัดบานสี่แยกโนนทอง 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.928795,104.922348 

 

14.928626,104.924817 

14.922548,104.921400 

 

บานนาเจริญ  

หมูที่ 10 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา 1.ศพด.มงคลชโรธร 

สถานที่ตั้งทางศาสนา   - 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

ฯลฯ 

14.924803,104.975915 

 

14.918740,104.977041 

 

บานศรีนวลพัฒนา  

หมูที่ 11 

สถานที่ราชการ 1.ศาลาประชาคม  

สถานบริการสาธารณสุข   - 

สถาบันการศึกษา   - 

สถานที่ตั้งทางศาสนา   - 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ   - 

14.925655,104.989003 

 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                    หนาท่ี 3  



 

 

ฯลฯ 

รวม สถานที่ราชการ  32  แหง  

1.1.8 สาธารณูปโภค 

พื้นท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

 

บานนาเจริญ 

หมูที่ 1 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร 1.เอกชน จํานวน 2 ราย 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.909753,104.969978 

 

บานหนองบัวแดง 

หมูที่ 2 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร 1.เอกชน จํานวน 2 ราย 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.888350,104.983640 

 

บานโนนบาก 

หมูที่ 3 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.935540,104.912721 

 

บานหองคํา 

หมูที่ 4 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

 

 

14.947435,104.921871 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                    หนาท่ี 4  



 

 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

บานโนนจิก 

หมูที่ 5 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.947435,104.921871 

 

บานหองเตย 

หมูที่ 6 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.917610,104.987623 

 

บานโชคชัย 

หมูที่ 7 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.906925,104.950583 

 

บานนาเจริญ 

หมูที่ 8 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

 

 

14.909219,104.967728 
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       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร 1.เอกชน จํานวน 1 ราย 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

บานสี่แยกโนนทอง 

หมูที่ 9 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.928795,104.922348 

 

บานนาเจริญ 

หมูที่ 10 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

       3.ถนนลาดยางภายใน/ระหวางหมูบาน 

รถโดยสาร   - 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.924805,104.976251 

 

บานศรีนวลพัฒนา 

หมูที่ 11 

ไฟฟา 1.ไฟฟาภายในครัวเรือน 

        2.ไฟฟาสาธารณะ 

ประปา 1.ระบบประปาหมูบาน 

ถนน 1.ถนนลูกรังภายใน/ระหวางหมูบาน 

       2.ถนนคอนกรีตภายใน/ระหวางหมูบาน 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   - 

 

 

14.925355,104.988273 

 

รวม ไฟฟา  11  หมูบาน 

ประปา  11  หมูบาน 

ถนนสายภายในและระหวางหมูบาน 11 หมูบาน 

 

หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps” 
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               1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

  ( รายละเอียดตามภาคผนวก ) 

 

   1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภัย 

 1.2.1 สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ สวนใหญเกิด

ภัยจากวาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากพายุลมงวงชางที่เกิดขึ้นในชวงฤดูแลงจะเขาสูฤดูฝนโดยลมจะพัดกระโชก

แรงมากชวงประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนของทุกป จนทําใหที่อยูอาศัย โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลทาง

การเกษตรและคอกสัตวของราษฎรไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 11 ภายในตําบลนาเจริญ

ที่เกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ

ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 1.2.2 สถิติภัย (***ใสเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีของ อปท.***) 

สถานการณสาธารณภัยของ อปท... ที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสินของ

ประชาชนในรอบ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2559-2563) มีดังนี้  

   (1) อัคคีภัย (Fire) 

ตารางที่ 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน       

ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จํานวนบานเรือน      

ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 - - - - - 

2560 1 1 - 1 33,000.- 

2561 2 2 - 2 45,652- 

2562 1 1 - 1 31,097.- 

2563 2 2 - 2 28,208.- 

รวม 6 6 - 6 137,957.- 

        ( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   (2) วาตภัย (Storm)   

ตารางที่ 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน      

ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จํานวนบานเรือน      

ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 1 1,8,11 - 9 31,800.- 

2560 3 1,2,3,4,7,8,9,11 - 81 350,500.- 

2561 3 1,8,11 - 8 42,036.- 

2562 4 1,6,7,8,10,11 - 32 58,200.- 

2563 2 4,5,6,7,9,10,11 - 26 41,267.- 

รวม 13 11 หมูบาน - 156 523,803 

   ( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

         (3) อุทกภัย (Flood) 

ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่   

ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่

การเกษตร

เสียหาย 

)ไร(  

จํานวนสัตว 

ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                               หนาที่ 7  



 

 

รวม - - - - - - 

      ( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

           (4) ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide)  

ตารางที่ 1-4 :  สถิติการเกิดภัยจากดินโคลนถลมขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

        ( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

                (5) แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 

ตารางที่ 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากแผนดินไหวและสึนามิขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                               หนาที่ 8  



 

 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

 

          

 

 

        (6) ภัยแลง (Drought) 

ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

         ( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ) 
 

 
                 (7) โรคระบาด (Pandemic)  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                               หนาที่ 9  



 

 

ตารางที่ 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาดขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

 

 

 

 

          (8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  

ตารางที่ 1-8  :  สถิติการเกิดไฟปาและหมอกควันขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                              หนาท่ี 10  



 

 

( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

     (9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 

ตารางที่ 1-9  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

 

 

 

 

 

          (10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 

ตารางที่ 1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                             หนาที่ 11  



 

 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

( ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ ขอมูล  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

     1.3 สถานการณ/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

  จากการวิเคราะหสถานการณดานสาธารณภัยในพ้ืนท่ีตําบลนาเจริญ และการประเมินความเสี่ยงดาน

สาธารณภัย ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ เชน สถิติการเกิดภัย ความถ่ีของการเกิดภัย และปจจัย

ตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงดานสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยประเภทตางๆ   ในพ้ืนที่ โดยสามารถวิเคราะห

และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดดังนี้  

 

ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

อุทกภัย หมูที่ 3,5,9 หมูที่ 1,6,8 หมูที่ 2,4,7, 

10,11 

ความเปราะบาง 

1.  เปนพ้ืนที่ราบลุม มีลําหวยและรองน้ํา

หลายสายและพื้นที่เสี่ยงบางจุดไมมีพนัง

หรือเขื่อนกั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมูที่3,5

และหมูที่ 9 

ฯลฯ 

ความลอแหลม 

1. ประชาชนสวนใหญปลูกบานพักอาศัย

ติดริมลําหวย โดยเฉพาะพื้นที่ หมูที่หมูที่ 

3 และหมูที่ 5 

ฯลฯ 

ศักยภาพ 

1. มีอุปกรณเตือนภัย  

2. มีเครื่องมือเครื่องจักรในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 

ภัยแลง  หมูที่ 1,2,3,  ความเปราะบาง 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาท่ี 12  



 

 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

4,5,6,7,8,9 

10,11 

1.  พ้ืนที่สวนใหญ เปน พ้ืนที่ ราบ และ

ในชวงฤดูแลงน้ํานอยเพราะน้ําในลําหวย

ตื้นเขินและไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชได

ประกอบกับอากาศท่ีรอนมากทุกพ้ืนที่ใน

เขตตําบลนาเจริญ 

ฯลฯ 

ความลอแหลม 

1. หนองน้ําและลําหวยในเขตพื้นที่ตําบล

นาเจริญมีความตื้นเขินและไมสามารถกัก

เก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้งป 

ฯลฯ 

ศักยภาพ 

1. ตองมีการขุดลอกลําหวยสายตางๆใน

เขตพ้ืนที่ตําบลเพ่ือกักเก็บน้ําไวอุปโภค

บริโภค  

2. รณรงคใหประชาชนในพ้ืนที่กักเก็บน้ํา

ไวใชในครัวเรือน 

ฯลฯ 

วาตภัย  หมูที่ 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 

10,11 

 ความเปราะบาง 

1.  พื้นที่ สวนใหญ เปนพื้ นที่ ราบ และ

ในชวงฤดูรอนมีอากาศที่รอนมากทุกพ้ืนที่

จึงเปนสาเหตุใหเกิดพายุฤดูรอนไดงายใน

พ้ืนที่ของแตละหมูบาน 

ฯลฯ 

ความลอแหลม 

1. ที่อยูอาศัย / โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผล

ท า งก า ร เก ษ ต รแ ล ะ ค อ ก สั ต ว ข อ ง

ประชาชนในพ้ืนที่อาจจะมีโครงสรางที่ไม

แข็งแรงหรือเกาเนื่องจากมีสภาพที่ใชงาน

มาเปนเวลานาน 

ศักยภาพ 
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาท่ี 13  



 

 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

1. รณรงคใหประชาชนไดใส ใจในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาที่อยูอาศัย / โรงเรือน

สําหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอก

สัตวของตนเองใหมั่นคงแข็งแรงอยูเสมอ 

เพ่ือปองกันภัยพิบัติวาตภัยที่อาจะเกิดขึ้น  

ฯลฯ 

อัคคีภัย  หมูที่ 1,2,3, 

4,5,6,7,8,9 

10,11 

 ความเปราะบาง 

1.  ในพ้ืนที่ของตําบลนาเจริญ ในชวงฤดู

รอนมีอากาศที่รอนมากทุกพ้ืนที่จึงอาจจะ

เปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัยไดงายในพื้นที่

ของแตละหมูบาน 

ฯลฯ 

ความลอแหลม 

1. ที่อยูอาศัย / โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผล

ท า งก า ร เก ษ ต รแ ล ะ ค อ ก สั ต ว ข อ ง

ประชาชนในพื้นที่อาจจะมีโครงสรางที่เปน

โครงสรางไมเสียสวนใหญจึงอาจจะเปน

สาเหตุที่ทาํใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 

ฯลฯ 

ศักยภาพ 

1. รณรงคใหประชาชนไดใส ใจในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาที่อยูอาศัย / โรงเรือน

สําหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอก

สัตวของตนเองใหมั่นคงแข็งแรงอยูเสมอ 

และหมั่นตรวจสอบดูสายไฟฟาเกาๆท่ี

อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัยได  

ฯลฯ 

สารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

- - - ในพื้นที่ตําบลนาเจริญ ไมมีที่จัดเก็บหรือ

โรงงานที่ดําเนินงานเก่ียวสารเคมีและวัตถุ

อันตราย 



 

 

ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      

ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

-ความเปราะบาง............................... 

-ความลอแหลม…………………………... 

-ศักยภาพ.......................................... 

ฯลฯ     

 

       จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต

ฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 

ตารางที่ 1-13  :  ลําดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 

1. วาตภัย 

2. ภัยแลง 

3. อัคคีภัย 

4. อุทกภัย 

5. ภัยหนาว 

1. ไฟไหมลามทุง 

เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ชอบที่จะดําเนินเผา

วัช พืช ตอซังขาวและอ่ืนๆ กอนการดํ าเนินการ

เพาะปลูกในครั้งตอไป จึงทําใหมีควันหรือมีคา PM2.5 

เปนจํานวนมาก 

 
      1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
      ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจําในชวงระยะเวลา

หนึ่ง จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก อุทกภัย ภัยแลง 
วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม ( อุบัติเหตุทางถนน ) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่ง

การคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน 
เทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่ 1-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญเพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา ดังนั้น จึงจัดทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

 

อุทกภัย 

            

             
ฤดูแลง ฝนทิ้งชวง 
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ภัยแลง  

 

แผนดินไหว 

            

 

พายุฤดูรอน 

 

 

           

 

อัคคีภัย 

ปใหม ตรุษจีน 

 

         

 

ปใหม 

 

ไฟปา 

            

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

ปใหม 

   
สงกรานต 

        

ปใหม 

 

ภัยหนาว 

     

 

       

 

 

บทที่ ๒ 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็ว

ทั่ว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนํากรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากข้ึน พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา นํามาทบทวน 

ปรับปรุง และจัดทําแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหทุกหนวยงานใช

เปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสาระสําคัญ  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล

นาเจริญ ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

2.1.1 มุ งเน นการลดความเสี่ ย งจากสาธารณ ภั ยด วยการสร างความตระหนั กรู ให ทุ กภาคส วน 

ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนําไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใชขอมูล

ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                    หนาท่ี 15  



 

 

2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบการ

จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พรอมทั้ง

การบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคนืสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือดี

กวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเปน หุนสวนในการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขาย 

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

2.2.1 เพ่ือสรางเสริมความรู ความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับสาธารณภัยใหแกประชาชนและชุมชน  

2.2.2 เพ่ือใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ อันจะนําไปสูการเตรียมความพรอม 

และการสรางความเชื่อม่ันในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด  

2.2.4 เพ่ือใหประชาชนที่ประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางทั่วถึงและทันเวลา  

2.2.5 เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.2.6 เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคลองกับวัฏจักรการเกิดภัย 

 

 

 

 

 

 

2.3 วิสัยทัศน 

“องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนองคกรที่ปฏิบัติงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน
ระดับทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่จะตองปลอดภัยอยางยั่งยืน” 

 

2.4 พันธกิจ 

 2.4.1 พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญได

ดำเนินการ จัดการสาธารณภัย ทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพ  

 2.4.2 บูรณาการความรวมมือองคกรและเครือขายดานการจัดการสาธารณภัยระหวางอําเภอและจังหวัด 
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 2.4.3 พัฒนาระบบ ทรัพยากรและเครือขายใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกันและลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.4.4 ดําเนินการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 2.4.5 เผยแพรประชาสัมพันธและถายทอดความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางการ

รับรูและตระหนักใหแกประชาชนในพ้ืนที่  

 2.4.6 ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยและบรรเทาทุกขในเบื้องตนแกผูประสบภัย พัฒนาระบบ การให

ความชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตนใหทั่วถึงและเปนธรรม  

 2.4.7 ฟนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว และ

พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม  

 2.4.8 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนประจําทุกปและใหเปนปจจุบัน 

 

2.5 เปาหมาย 

 2.5.1 ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีความพรอมรับ
สถานการณที่อาจจะเกิดข้ึน โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซึ่งทำใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือไดอยาง
รวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  

2.5.2 ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ การเรียนรูและมีภูมิคุมกันในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยนำไปสู การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2.5.3 ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยใหความสำคัญ

กับการสรางองคความรู ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและ
ทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – ปรับตัว – ฟนเร็วทั่ว – อยางยั่งยืน” ( Resilience ) 

 

 

 

 

2.6 ตัวช้ีวดัความสาํเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตวัชีว้ัด ไดแก 

ตัวชี้วดั เปาหมาย 

2.6.1 การลดความ

สูญ เสี ยและความ

เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  

(2) จํานวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  

(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมของ
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ประเทศ  

(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีตอโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ และการหยุดชะงักของ

บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจํานวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา ดวยการ

พัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับไดเร็วเมื่อเกิด

สาธารณภัย  

2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม

ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร

จัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัย  

(1) จํานวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการบรรจุองคประกอบประเด็น

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ และ

ประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   

 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลักสากล      

เพ่ือสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 (1) เปาประสงค 

 (1.1)  เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมท้ัง

การเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 (1.2)  เพ่ือใหทุกภาคสวนดําเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม  

 (2) กลยุทธ 

 (2.1)  พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 (2.3)  สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 

 (1) เปาประสงค 

    (1.1)  เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพ 

     (1.2)  เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  

     (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยที่สุด  

 (2) กลยุทธ 

 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 

 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

 (2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1) เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง  

เปนธรรม สอดรับกับความจําเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิต

ไดตามปกติ 

  (1.2) เพื่อฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว

หรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม 

 (2) กลยุทธ 

 (2.1)  พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 

 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 

 (2.3)  เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยอยางยั่งยืน  

  (1.2)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 

  (1.3)  เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมเีอกภาพ 



 

 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางประเทศ 

  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่มเีอกภาพ 

  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

  (2.4)  สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 (1) เปาประสงค 

  (1.1)  เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ 

  (1.2)  เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค 

และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน 

 (2) กลยุทธ 

  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 

  (2.2)  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

       (2.4)  สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

  (2.5)  เสริมสรางการมีสวนรวมของทกุภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุงเนนการลด

ความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การฟนฟูอยางยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
_________________________________________________ 

 

การสงเสรมิการเปน

หุนสวนระหวางประเทศ

ในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
___________________________________________________ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                    หนาที่ 19  



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.

2564-2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียม

ความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นก็จะ

สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาท่ี 20  



 
 

 

            2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

    2.8.1 งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

 

งบประมาณ สาระสําคัญ 
 

     องคการบริหารสวน

ตําบลนาเจริญ 
(1) องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ต้ังงบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี เพ่ือใชดําเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา

ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว การสงเคราะห

ชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การส่ือสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการ

สาธารณปูโภค เปนตน 

(2) องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทา 

สาธารณ ภัยในพ้ืนท่ีให เปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

ซึ่งกําหนดใหมีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเคร่ืองใช และยานพาหนะ พรอมท้ังจัดใหมีเคร่ืองหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง 

ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 

(3) มีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนตามกรอบ

แนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต

องคการบริหารสวนตําบล  (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

มาตรา 50 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต

เทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 50 

มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 

3) พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ       

และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน       

ของตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน (22) การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                   หนาที่ 21  



 

 
 
 

งบประมาณ สาระสําคัญ 
 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถ่ิน           

เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล

ในการใหบริการสาธารณะ 

          

 

          5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน       

การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

            - ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไม เกินรอยละ 

สี่สิบของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปน้ัน โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใต

เงื่อนไข... 

             - ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหารทองถ่ิน

อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะน้ัน โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

                    - ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ี

ขอรับเงินอุดหนุนได... 

          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

                   - ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะมี

การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบ้ืองตน โดยฉับพลันทันที เพ่ือการดํารง

ชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิต และ

ทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกประชาชนไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

                     ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

หรือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการ

ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน 

                   - ขอ 7 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ

ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังน้ี 

                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณี ฉุกเฉินในพื้ นที่ เกิดภัย ใหรายงานอําเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ          

เพื่อพิจารณานําเงินทดรองราชการเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

                             (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินในพื้นท่ีเกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ



 

 
 
 

งบประมาณ สาระสําคัญ 
 

คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

                   - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ

ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือท่ีจําเปนท่ีตองแกไขโดยฉับพลนัในการดํารงชีพและความเปนอยู

ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมาย 

                               กรณี ส่ิงสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การซอมแซม

ใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาให

เสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยให

คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 

                 -  

                     ขอ 16 (1) การชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

                   - ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป โดยโครงการ ไมจําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  

                    - ขอ 5 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองเบิกจาย

คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 

          9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจาย

ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

                     -ขอ 4 อาสาสมัครท่ีไดรับคําส่ังจากผูอํานวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี 

หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพ่ือการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพื้นท่ีหรอืนอกเขตพ้ืนท่ีไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน 

                      ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีสามารถจายคาใชจายใหแก

อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวย... 

                     -ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซ่ึงมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงพื้นท่ี ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ 

 

 2.8.2 งบกลาง 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                    หนาท่ี 22  



 

 
 
 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

1. เงินทดรองราชการ          

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน  

เม่ือคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนท่ีใด ใหจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใชวงเงินทดรองราชการในระหวาง

ท่ียังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการชวยเหลือโดย

เรงดวนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของ

ผูประสบภัยพิ บัติ แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปน

คาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสู

สภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการ

เพื่อสรางสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งการเบิกจายเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการ

ชวยเหลือท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ดังนี้ 

 (1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับย้ัง เม่ือคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขึ้นในเวลาอันใกล และจําเปนตองรีบดําเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  

ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดยไมตองประกาศเขตการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000  บาท  

   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 

  (1.2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ใหเปนอํานาจของสํานักงานปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมตัจิายเงิน 

  โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

  (2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เม่ือภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองท่ี  ให

ผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองท่ีน้ันเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัย 

  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

 เม่ือไดมีการประกาศใหทองท่ีน้ันเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ     

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 

2. เงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน 

หรือจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนนิการ 

โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากท่ีไดรับ

การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง

รีบดําเนินการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการขอรับจัดสรร

งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหกระทําได

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาที่ 23  



 

 
 
 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

ไดในกรณีท่ีเปนรายจาย ดังน้ี  

 (1) เปนรายจายเพื่อการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบตอความสงบ

เรยีบรอยของประชาชน หรอืความมั่นคงของรัฐ 

  (2) เปนรายจายที่จําเปนตองจายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสยีหายจากภัยพิบัติ

สาธารณะรายแรง 

  (3) เปนรายจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจํานวนไมเพียงพอ

และมีความจําเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

 (4) เปนรายจายที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง

ดําเนินการและตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

  ท้ังน้ี ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง 

รายการเงินสาํรองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ.2562 

 

        

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินท้ังปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมาย

อนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนําสงคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      

จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ 

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  

และระหวางประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและผลักดันการดาํเนินงาน

ใหเปนไปตามหลักการ ขอกําหนดและเงื่อนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง

กับแนวทางการดําเนินงานในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….   

โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอ่ืนๆ ดังน้ี 

(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                      หนาท่ี 24  



 

 
 
 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวย

การรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ   

(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือ

ทรัพยสินดังกลาว ซึ่งการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ

ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน 

(3)  อ่ืน ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีนอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

งบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

งบประมาณรายจายประจําป 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                  หนาที่ 25  



 

 
 
 

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายใหเห็นถึง

ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 

ไมซ้ําเดิม และไมจําเปนตองเปนลําดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดําเนินการในลักษณะเปนวงรอบ 

(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอยางย่ังยืน 

ต้ังแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู 

ซึ่งการดําเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเก่ียวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา

ในการดําเนินการข้ึนอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสําคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 

 

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

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

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

เพ่ือความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) 

 

 

3.2 กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในองคการ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570              หนาที่ 26  



 

 
 
 

บริหารสวนตําบลนาเจริญ จะมีองคกรที่เก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ

ต้ังแตระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ตอง

มีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสา

ธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดดวย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)  

   มีหนาที่กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ    

โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกัน         

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   

  มีหนาที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.)  

  มีหนาที่เสนอ และจัดทํามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบรหิารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน

ของหนวยราชการที่เก่ียวของ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 

  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเปนศูนยกลางในการอํานวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด 

“ศูนยปฏิบั ติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อวา กองบัญชาการปองกัน        

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ มีหนาที่            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ และประสานการ

ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกําหนด

โครงสราง อํานาจหนาที่ และมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ตาง ๆ และตองมีการจัดทํา     

แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง 

ตองจัดใหมีสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดต้ัง “ศูนยบัญชาการ

เหตกุารณ” ขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทที่ 5 

 (1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

  ทําหนาที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ



 

 
 
 

กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)      

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ ง (ระดับ 4)                 

มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรบัมอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 

  
 (2) กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทําหนาที่ประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานที่เก่ียวของ ท้ังใน
สวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา         
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทําหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยพรอมทั้งรายงาน        
และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              

เปนผูอํานวยการกลาง  
 (3)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด เปนผูอํานวยการ       
รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรอง

ผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

 (4)  กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

   ทํ าหน าที่ อํ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิ บัติ ในการป องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน 

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ

ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องคประกอบและอํานาจหนาท่ี       

ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

  (5)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต (กอปภ.สนข.)  

   ทําหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  

และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน

ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยูในเขตพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยสํานักงานเขต 

 (6) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 

 ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                 

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ/ผูอํานวยการอําเภอ เปนผูอํานวยการ      

ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  



 

 
 
 

 (7) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอํานวยการเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการ

จัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

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

   ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง 

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง  

หรือเขตพ้ืนที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอํานวยการเทศบาล เปนผูอํานวยการ  ทั้งนี้ ใหมีการจัด

ประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  (9)  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 
 ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตําบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง 

หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล/ผูอํานวยการองคการบริหาร        

สวนตําบลเปนผูอํานวยการ ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบล อยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีองคประกอบ ดังนี้ 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

ประกอบดวย 

1. นายอรรณพ  ตาบุดดา            นายก อบต.นาเจริญ ผูอํานวยการ 

2. นางยุพิน  ขันอาสา                รองนายก อบต.นาเจริญ รองผูอํานวยการ 

3. นายเอนก  พจมานเมธี            ปลัด อบต.นาเจรญิ กรรมการ 

4. จาสิบเอกอุดม  วรรณพราหมณ   รองปลัด อบต.นาเจริญ กรรมการ 

5. นายอัทชัย  นิตยารส              หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ 

6. สิบเอกศราวุฒ ิ จันทรงัษี          นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
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7. กํานันตําบลนาเจริญและผูใหญบานทุกหมูบาน กรรมการ 

8. นางสาวปราณ ี นามวิชัย          นกัวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 

9. นางมติมนต  สามศรี               ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 

10. นางสาวประนอม  ศุภสุข         ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

12. นายจีระศกัดิ์  ทองทับ            เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ : อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 
 

อํานาจหนาที่ 

1.  จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญและ

แผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพื่ออํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

2.  กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด   

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถิ่น เพ่ือควบคุม         

และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

4. รวบรวม จัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย

ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

5.  ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่หรือพื้นที่

ใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ 
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แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท. 

3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงานสถานการณ    

สาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 

 

3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

(1) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ รายงานผูอํานวยการอําเภอ 

พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนากระแซง ให

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลนากระแซง ใหผูอํานวยการ

ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพื่อ

เปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นที่ 

ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมี     

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน          

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหาร

สวนตําบลนาเจริญ กับ หนวยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ นพค.56 ทั้งนี้  ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย

ประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสา

ธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งน้ีรายละเอียดการแบงมอบ

พ้ืนท่ีในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ของหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนศูนยกลาง

ในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ 

รายงานการปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ (กรณี

เกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยให

เปนไปอยางมีเอกภาพ 

(2) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวัด       

จัดเจาหนาที่ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรที่

สามารถปฏิบัติภารกิจได 

(3) องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลนาเจริญ 

รวมกับองคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ 

เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนที่อันตราย พรอมทั้งแจงหนวยงาน

หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัว

ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจ

ในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาท่ี        

หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน

หนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งลําเลียงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570              หนาท่ี 31  



 

 
 
 

ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลนาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 

 

ตารางที่ 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

ลําดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 

โทรศัพท/โทรสาร รายชื่อผูประสานงาน 

1 

 

ก่ิงกาชาดอําเภอเดชอุดม 

 

045 - 362446 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย 

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

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา                     

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ                   

มีผูทํ าให เกิด ข้ึน อุบัติ เหตุ หรือเหตุอื่ นใด ซึ่งกอให เกิดอันตรายแก ชี วิต รางกายของประชาชน                  

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ

การกอวินาศกรรมดวย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ทั้ งนี้  ขึ้นกับพื้นที่  ประชากร ความซับซอน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายใชดุลย

พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอาํนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเลก็ ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น และ/หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด หรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  



 

 
 
 

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ นายกองคการ

บริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินตามพระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี

โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 

รวมท้ังติดตามสถานการณที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอําเภอ         

ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัย

ขนาดกลางตอไป 

3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่งอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของสนับสนุนการจัดการ       

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

3.6.1 กฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เก่ียวของ รวม 9 ฉบับ ไดแก 

(1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบําบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย 

หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 

(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวเจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 

(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร     

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 

(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจาย         

เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน        

 
       3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คาํสั่ง ท่ีสําคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม         
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไดแก 
 (1.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 32  



 

 
 
 

 (1.2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และที่แกไขเพ่ิมเติม  
   
   
 
 
  (1.7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม   
    (1.8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ ไดแก 

  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562 

  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพ่ือการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คําสั่งอื่นๆ  

  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

  (3.2) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 

  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 

 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 

 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554 

 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
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 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 
 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
  

 

 

 

 

 (3.24) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (3.26) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 (3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 

 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรอื พ.ศ. 2560 

 (3.33) พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 

 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 (3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 

 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 

 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 

 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
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บทที่ 4 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง     

และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยไดดวยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือนํามากําหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       

เพื่อแกไขตนเหตุของปญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแกชุมชนและสังคม โดยการมุงเนนการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม   

และปองกันไมใหเกิดความเสี ่ยงใหมดวยการลดความลอแหลม ลดปจจัยที ่ทําใหเกิดความเปราะบาง        

และเพิ่มศักยภาพในการจัดการใหสังคมมีความพรอมในการเผชิญเหตุ และฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม    

อันนําไปสูการรูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางย่ังยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทําใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต 

รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตางๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  

ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ไดแก ภัยความลอแหลม 

ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง  (Risk) = 

 

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนด

ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอ

ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน   

ท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการ

เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามา

ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 

หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคม

ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง

รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 

และอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ     

ท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 

4.1 แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละประเทศไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เน่ืองจากสาธารณภัยเปนเรื่องของคนทุกคน  

จึงจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางใหดําเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ  

 

 

 

 

 

ท้ังนี้ ระดับสากลและระดบัภูมิภาคไดมีการจัดทาํกรอบการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการลดความ

เสี่ยง   จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ข้ึน เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใหมี

ภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมในการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

4.2 เปาประสงค 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมท้ังการ

เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรบักับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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4.2.2 เพื่อใหมีมาตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 

    

 

(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

 (1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  

     จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ  สาธารณภัย 

ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาที่และอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน

เพ่ือใหพรอมเรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวนในทุกระดับโดย

กําหนดใหมีขอตกลงระหวางหนวยงานในการขอใชขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยรวมกัน เพ่ือใหไดแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลเชิงสถิติเพ่ือการ

ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางสม่ําเสมอ  

(1.2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยสรางฉากทัศน/สถานการณสมมุติ (Scenario - base risk assessment) 
เปนการใชสถานการณหรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือคนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียใน
พ้ืนที่นําความรูและแนวทางปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชรวมกับความรูเชิงวิทยาศาสตร ผนวกกับปจจัย       
ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงในทุกมติิ (Inclusive DRR)    

 (2) แนวทางปฏิบัติในการใชผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

            องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ วางแผนเพื่อปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และความ

ลอแหลม การเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนําผลการ

ประเมินความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก

หนวยงานมาใชในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตางๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและจัดสรร

ทรัพยากร รวมถึงการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ และแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

ประเภทของภัย พื้นที่และระดับความเสี่ยง แนวทางการลดความ  แผนงาน/ หนวยงาน แหลง

กลยุทธที่ 1 พัฒนาและสงเสริมใหมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับทองถิ่น 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570              หนาที่ 37  



 

 
 
 

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า เส่ียงจากสาธารณภัย โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

รับผิดชอบ งบประมาณ 

อุทกภัย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูที่  

3,5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . จัดทํ าฐานขอมูลสถิต ิ

เพื่อนํามาวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงภัย 

2. สรางระบบการแจงเตือน

ภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

3 . วิ เคราะห ป จ จั ยเสี่ ย ง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 

4. ประเมินความเสี่ยงภัย

จากอุทกภั ยและดิ น

โค ล น ถ ล ม โด ย ก าร

ประเมินภัยและความ

ลอแหลมเพ่ือประเมิน

โอกาสหรือความเป น   

ไปไดที่ จะเกิดอุทกภัย

แ ล ะดิ น โค ล น ถ ล ม 

รวมทั้ งศึ กษ าวิ ธี ล ด

ผลกระทบ เพื่ อนํ าไป

กํ าหน ดมาตรการ ท่ี

เหมาะสมในการบริหาร

จัดการภัยจากอุทกภัย

และดินโคลนถลม 

ใชโครงสราง 

1. โครงการขุดลอก   

ลําน้ําสาธารณะ      

และการขุดสระกักเก็บ

น้ําเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

2. การสรางอางเก็บ

กักน้ํา และสราง

ระบบระบายน้ํา 

3. ปลูกไมคลุมหนา

ดิน กันดินพังทลาย  

4. โครงการกอสราง

ฝาย/เขื่อนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ํา 

5. โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาล 

6. โครงการรณรงค   

ปลูกปา/หญาแฝก 

ฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1. การฝกอบรมให

ความรูในการ

ชวยเหลือตนเองเมื่อ

เกิดอุทกภัย 

2. โครงการดาน

การจัดทาํขอมูล

สถิติภัย 

   3. โครงการดาน

การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัย 

1. อปท. 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า 

 

 

ภัยจากการ

คมนาคมและ

ขนสง 

 หมูที่ 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9, 

10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 1. การกําหนดจุดเสี่ยงของ

การเกิดอุบัติ เหตุทาง

ถนน 

2. วิ เคราะห ป จจั ยเสี่ ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 

 

ใชโครงสราง  

1. โครงการ

ปรับปรุงถนน 

2. โครงการ

กอสราง

ถนนลาดยาง 

ไมใชโครงสราง   

1.โครงการอบรมให

ความรู วินัยจราจร

แกประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา 

2. โครงการณรงค      

การสวมหมวก

นิรภัย/คาดเข็มขัด

นิรภัย 

3. สงเสริม

มาตราการตรวจจับ 

กวดขันวินัยจราจร 

4. กิจกรรมประชุม

หนวยงานที่

เก่ียวของเพ่ือรวม

วิเคราะหจุดเสี่ยง 

5. กิจกรรมประชุม

หนวยงานที่

เก่ียวของเพ่ือรวม

วิเคราะหปจจัย

เสี่ยง และสาเหตุ

ของการเกิดภัย 

  



 

 
 
 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า 

6. กิจกรรมประชุม

ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ียวของเพื่อจัดทํา

แผนที่ เสี่ยงภัยระบุ

เส น ท า ง ที่ เ กิ ด

อุบัติเหตุซ้ําซาก  

ฯลฯ 

 

อัคคภีัย  

 

 

หมูที่ 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9, 

10,11 

 

 1. จัดทําฐานขอมูลสถิติ 

เพ่ือนํามาวิเคราะหพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัย 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภัย 

1. จัดตั้งศูนยเตรียม

ความพรอมปองกัน

ภัยชุมชนจากภัย

อุทกภัย วาตภัย

และอัคคีภัย 

2. โครงการดาน

การจัดทาํขอมูล

สถิติภัยฯลฯ 

 

1. อปท. 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.

งบประมาณ

อ่ืน 

 

ภัยแลง  

 

 

หมูที่ 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9, 

10,11 

 

 1. จัดทําฐานขอมูลสถิติ 

เพ่ือนํามาวิเคราะหพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัย 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภัย 

ใชโครงสราง 

1. โครงการขุดลอก

ลําน้ําสาธารณะ และ

การขุดสระกักเก็บน้ํา

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

2. การสรางอางเก็บ

กักน้ํา และสราง

ระบบระบายน้ํา 

3. โครงการกอสราง

ฝาย/เขื่อนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ํา 

1. อปท. 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.

งบประมาณ

อ่ืน 

 



 

 
 
 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ

เส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/

โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า 

4. โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาล 

ฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1. โครงการดาน

การจัดทาํขอมูล

สถิติภัย 

   2. โครงการดาน

การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัย 

ฯลฯ 

ฯลฯ        

  

 (3) แนวทางปฏิบั ติในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย           
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

 องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดกําหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเร่ืองการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิดังนี้ 
    (3.1) สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพื้นที่
ตนเอง เพ่ือใหมีความตระหนัก เขาใจความเสี่ยงในพ้ืนที่รูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธ     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เชน 
การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ 
อินเตอรเน็ต 
     (3.2) จัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถิ่น ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับ     
ผูมสีวนไดสวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพ้ืนท่ี  
    (3.3) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงค

ในเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

 
กลยุทธที ่2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                                หนาท่ี 40  



 

 
 
 

 

 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มี

อยูเดิมดวยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ         

ในการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟนฟูใหกลับคืนสภาพไดอยางรวดเร็วและดีขึ้นกวาเดิม      

โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เชน 

   (1.1) ย ายที่ ตั้ งชุม ชน  ห มู บ านและอาคารสถานที่ ออกนอก พ้ืนที่ เสี่ ยงตอการเกิ ด 

สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสรางและใชวัสดุในการกอสรางที่มีความคงทนและปลอดภัย 

   (1.2) กําหนด/จัดทาํโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   (1.3) จัดทําผังเมือง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    

และมีการบังคับใชอยางเครงครดั พรอมท้ังจัดทํากฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนที่อยูอาศัย 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  

 ดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดําเนินการทั้งที่ใชโครงสราง และไมใชโครงสราง    

เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการดาน

ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน ทั้งการปองกัน 

บรรเทาและระงับภัยใหมีความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 (2.1) มาตราการเชิงใชโครงสราง 

   การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางข้ึน 

เชน อาคาร เขื่อน กําแพง อางเก็บน้ํา ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพื่อสงกําลังบํารุง ปายสัญญาณ ฯลฯ   

เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่วาควรใชการปองกัน

แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบดวย 

     (1) จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา เชน อางเก็บน้ํา เขื่อน สระน้ํา ทํานบ เหมือง 

ฝาย รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหลงนํ้าสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง     

และการระบายในฤดูฝน  

     (2) กอสรางกําแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อปองกันการเออลนหรือสูญเสียพื้นดิน    

จากการกัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ํา 

    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพายุ 

     (4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตองใหมีความมั่นคงแข็งแรง

และมีระบบความปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังขอกําหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวของ 

     (5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง หรือเสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใช

การไดตลอดเวลา 

  (2.2) มาตราการที่ไมใชโครงสราง 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 41  



 

 
 
 

   การปองกันและลดผลกระทบโดยไมใชโครงสราง เปนการดําเนินการเพ่ือชวยทําให     

การดําเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เชน การใชมาตรการดาน

กฎหมายควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง   

(1) กําหนดเขตพื้นที่และจัดกลุมที่ต้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยง

พ้ืนที่เสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชที่ดิน การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ

กิจกรรมตาง ๆ การกําหนดโซนนิ่ง เปนตน 

(2) เสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก ปองกันชุมชนริมนํ้า  

(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดิน  

กันดินพังทลาย ทําแนวปลูกแบบขวาง แนะนําพันธุพืชที่ทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริม

การปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(4) ออกมาตรการที่จําเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีกับหนวยงานภาครัฐ    

ในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยตางๆ       

ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 

    องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดนําแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ

สาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตางๆ ของ อปท. โดยไดจัดทําโครงการ/

มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกันและลด

ผลกระทบ  ตามภัยประเภทตางๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ไดแก 

   (3.1) สนับสนุนการสรางระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน กรมธรรม

ประกันภัย ซึ่งเปนการตกลงทําสัญญารวมกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยท่ีอีกฝายตกลง         

จะจายเงินจํานวนหนึ่งตามกําหนดระยะเวลาที่ไดตกลงกันไวกับอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจะไดรับ

คาสินไหมชดเชยบางสวนหรือทั้งหมดจากผูรับประกันภัย และสงเสริมใหประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกลาว 

   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้      

ท่ีผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กําหนดไวและมูลคาความเสียหายเกิน

กวาระดับที่กําหนดผูออกตราสารจะหักเงินตนหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนที่ตกลงไว เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยง     

ท่ีสูงข้ึนแตหากไมเกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไวในชวงเวลาที่กําหนดผูลงทุนก็จะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนคืน 

เมื่อครบกําหนด และสงเสริมใหประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกลาว 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ไดแก 

   (4.1) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสราง        

ความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ

ความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ และแผนเผชิญ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 42  



 

 
 
 

เหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึง

การฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ 

โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ จะมีการประสานและสั่ง

การอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อเปนการบูรณาการหนวยงานที่รับผิดชอบใหพรอมรับสถานการณภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน โดย

พิจารณาประเภทของภัยท่ีเปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเสี่ยงสูง ตามความจําเปนของ

สภาพพื้นที่ 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 

    กําหนดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 

นาเจริญ จัดทําแผนอพยพ แผนอพยพสวนราชการหรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอยางนอยมีสาระสําคัญ

ประกอบดวย บัญชีจํานวนผูอพยพบัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ี

รองรับ การอพยพใหอยูในพื้นท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน         

การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการ

จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารสําหรบัการอพยพ  

    เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ          

และสามารถดําเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชน

ไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         การเตรียมการอพยพ ใหดําเนินการดังนี้ 

           1) จัดทําแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ  

           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชน 

       3) จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสํารองสําหรับแตละประเภทภัย  

       4) จัดทําปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานที่ปลอดภัย 

       5) จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหนวยอพยพ 

       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ         

ไฟฉาย พลุสองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

       7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 

      8) จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย 

       9) จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา 

    ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนอพยพ การอพยพสวนราชการ ใหกําหนดรายละเอียดโดยสํารวจ    

และจัดทําบัญชีจํานวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลําดับความเรงดวน การกําหนดเขตพื้นท่ี       

รวมพลและพ้ืนที่รองรับการอพยพ การกําหนดเจาหนาที่ดําเนินการอพยพไวลวงหนา โดยระบุหนาท่ี        

ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน การสํารวจยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสําหรับการ

อพยพ การกําหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองที่ชัดเจน การกําหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพื้นที่รองรับ

การอพยพ การกําหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพการอยูอาศัย   
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ในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การใหความชวยเหลือ และบรกิารในการดํารงชีพและระบบ

สุขลักษณะตามสมควรจัดใหมีสิ่งสาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนรางระเบียบในการ

ควบคุมการใชสิ่งเหลานี้ 

    นอกจากนี้ ใหแบงการปกครองในพ้ืนที่อพยพออกเปนกลุม และจัดทําทะเบียนและจัด

ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับเรงดวน เชน ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ 

คนชรา เด็ก และสตรีตามลําดับ และจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพไวลวงหนาใหเปนตามลักษณะ         

ความจําเปน เชน ตองหางจากพื้นที่อันตราย ไมกีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เปนพ้ืนที่ที่สามารถ

จัดการดานสุขลักษณะได มีความสะดวกในเสนทางคมนาคม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ

สาธารณูปโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาที่อยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณที่เกิดสาธารณภัยขึ้น 

ซึ่งรัฐตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดอาคารที่จะใชเปน ศูนยพักพิง

ชั่วคราวไวและการบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ

ผูประสบภัยที่เขาพักพิง ทั้งนี้ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดวย

อยางนอย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยขององคการบรหิารสวนตําบลนาเจริญ ตองดําเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน โดยเฉพาะ  กลุมเปราะบาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดซ้ํา มีการคมนาคมที่สะดวก มี

ความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมทั้งตองกําหนดนโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราว

ใหชัดเจน  

(4.3.2) กําหนดใหมีปจจัยความจําเปนขั้นตํ่ าของศูนย พักพิงชั่วคราวที่ เหมาะสม           

ตามมาตรฐานสเฟยร  

(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศนูยพักพิงชั่วคราว 

ตามโครงสรางแผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเปนไดทั้ง

หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน หรือผูอํานวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเปนศูนยฯ) 

ท้ังนี ้ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ให มีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูล ท่ี จําเปน 

ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

 (4.4) แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน

สถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก

สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือไม

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา

แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจ



 

 
 
 

ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือ

องคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   

  (1) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 

  (2) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภัย/อัคคภีัย ฯลฯ 

  (3) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

  (4) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 

      - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกูชีพกูภัย ทีม

ประสานงานและสนับสนนุ ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

      - ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

      - การอพยพทรพัยากรที่จําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 

      - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 

      (4.5) การแจงเตือนภัย 

  การแจงเตือนภัย (Warning) เปนการดําเนินการแจงเตือนภัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมความพรอม การปองกัน และการลดผลกระทบ      

โดยการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสาธารณภัยและการแจงเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพ้ืนที่และกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหหนวยงานและประชาชนเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที          

ท้ังนี้ การแจงเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ตั้งแตการใหขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนและทันเหตุการณผานชองทางตาง ๆ ไปยังหนวยงาน/องคกร และประชาชน เพ่ือใหหนวยงาน

และ/หรือบุคคลที่กําลังเผชิญความเส่ียงตอการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง (ติดตาม 

วิเคราะห และประเมินสถานการณ) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)      

จะมุงเนนกระบวนการดําเนินการตั้งแตตนทางในการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง เพื่อแจงเตือนไปยัง

หนวยงานและประชาชนใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ที่ไดจัดเตรียมไว  

   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดําเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา

โครงสรางระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสรางพื้นฐานดานการเตือนภัยในการพัฒนาการแจงเตือนภัย 

วิเคราะหขอมูลสาธารณภัยและการสงขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังสวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ             

และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนและเฝาระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย    

4 องคประกอบหลัก ตามแผนภาพที่ 4-1 ไดแก 
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แผนภาพที่ 4-1 องคประกอบสําคัญของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรูและเขาใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลท่ีเปนระบบ และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใชในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือนํามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจงเตือนภัยให
ตรงกับพ้ืนที่ท่ีจะไดรับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงไมควรดําเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กาลเวลา และบรบิทของพ้ืนที่ 
  
 (2) การติดตามสถานการณและการพยากรณ (Monitoring and Forecasting) 
เปนข้ันตอนในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ และการวิเคราะหคาดการณสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิง
พ้ืนที่ในแตละระดับ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจําลองการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก (Data 
Analytical BIG DATA) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อใหการคาดการณ มีความ
ถูกตอง แมนยํา ครอบคลุม และรวดเรว็ 
 (3) การแจงเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination_and Communication)    
ตองจัดทําขอความ หรือคาํแจงเตือนที่ชัดเจน เขาใจงาย และเกิดประโยชนตอชุมชน/ประชาชนมากที่สุด (เวลา
ท่ีจะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พ้ืนที่ที่จะไดรับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพรอม ฯลฯ) 
เพื่อใหประชาชนไมเกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี รวมท้ังจะตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบสื่อสาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณเตือนภัยใหครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรูและการตอบสนองตอการแจ งเตือนภัย (Public 
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ไดรบัขอความ/สัญญาณแจงเตือนแลว
ตองรูเทาทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การปองกันและเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที ่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแตการสรางความเขมแข็งในชุมชน การปองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจงเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการแจงเตือนภัยใหพิจารณาระยะเวลาของการแจง
เตือนภัยตามแตละประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีการกําหนด
กระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 

   (1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ 
     1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทําหนาที่เฝาระวัง    และติดตาม

สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

     2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทกศาสตร       
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 

     3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนก     
และความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสําคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ 
ท้ังนี้ ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

    4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณธรรมชาติที่มี
แนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ทําหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลนาเจริญ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ี
ไดรบัและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 

 
 
(2) การแจงเตือนลวงหนา 

  เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วา มีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังสวนราชการ หนวยงาน และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ
ระดับ และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสําหรับ
การแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสาธารณภัยแตละประเภท โดยใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ

ปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่มีหนาท่ีในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหการแจงเตือนลวงหนาท่ีมีมาตรฐานเปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกตอการรับทราบและทําความเขาใจ 
กับขอมูลท่ีไดรับ   

(3) การแจงเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณแลวคาดวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกวา        
รอยละ 60_ใหมีการแจงเตือนภัยทันทีกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับและประชาชน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ในการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค  เปนตน 
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              ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาขึ้นอยูกับสถานการณและประเภทของสาธารณภัย เชน ดิน
โคลนถลม/น้ําปาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิจะมีระยะเวลา 1-2 
ชั่วโมงในการแจงใหอพยพ องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ กําหนดวิธีการแจงเตือนภัย ดังน้ี  
       (1) แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการแจงเตือน        
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง การปกครองทองที่ ไดแก กํานัน      
และผูใหญบาน หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนวยงานระดับตางๆ ไปสูระดับพื้นที่ ใหกับกลุม       
ผูไดรับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป 
      (2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง 
นกหวีด หรอืสัญญาณเสียงที่กําหนดใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจําหมูบานหรือตําบล  หรอืแอพพลิเคชั่นไลน (Line) 
หรือชองทางอ่ืนๆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

(4) รับมือและอพยพ หากคาดวาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ใหผูอํานวยการทองถ่ินสั่งการใหอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือพื้นท่ีที่

หนวยงานราชการ มูลนิธิ องคกร หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนเผชญิเหตุ สําหรับสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
โดยจะประสานหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกําลังทหารเปน
หนวยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณได 
ใหรายงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบทันที 

 
แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 

วิธีการแจงเตือนภัย 

      เฝาระวัง ติดตาม    

        สถานการณ 

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ของ

ประชาชน 

  การแจงเตือน

ลวงหนา 
    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 

    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน 

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วิเคราะหขอมูล 

• ประเมินความเสี่ยงภัย 

• สงผลวิเคราะหเขา 

  คลังขอมูล 

• คาดวามีผลกระทบให 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  

  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชนผาน 

  สื่อและเคร่ืองมือ  

  อุปกรณสื่อสารตางๆ  

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 

• การรายงานสถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน 

- อาสาสมัคร ( อสม. / อปพร. ฯลฯ ) 

- เครือขายเฝาระวังตางๆ 

- ชองทางอื่นๆ 

แจงเตือนภัยประชาชนโดยตรง 

- หอกระจายเสียงหมูบาน 

- วิทยุสื่อสาร 

- โทรศัพทมือถือ  

- ชองทางอ่ืนๆ 
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แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 

 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อทําใหการเตือนภัยมีความแมนยํา นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) นําเทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใช ในการพยากรณ  คาดการณ  ติดตาม

สถานการณการเกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดทํ าระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP)     

ในการแจงเตือนประชาชนเม่ือเกิดคาดวาจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในการแจงเตือนภัย 

    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสํารอง 

    ระบบสื่อสารหลักที่กําหนดไว คือ 162.825 

    ระบบสือ่สารสํารองท่ีกําหนดไว คือ 162.125 

    (4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรู

และเขาใจความเสี่ยงจากขอมูลที่ไดรับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในตําบล           

และหมูบาน เพ่ือเสรมิสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท เปนตน  

    (5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ 

แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 

หมูบาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ

ต างๆ เชน  แผน ท่ี เสี่ยงภัย แอพพลิ เคชั่ น  จัดทํ า Web Service ในการนําเสนอขอมูลและ Mobile 
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Application เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง   

ผานสมารทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยงาย 

 (4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย 

          (4 .6.1) จัดทําแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช           

และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

  (4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสํารองจายเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา 

เครื่องนุงหม เต็นท ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณเครื่องใชที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เครื่องจักรกล         

สาธารณภัย อุปกรณเครื่องมือพิเศษสําหรับแตละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

  (4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ขอมูล

สาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพื่อเปนการสรางความเปนหุนสวนรวมกัน

ของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร และมูลนิธิตาง ๆ  

                           (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหนวยงานใหมีความพรอมรับมือกับ          

สาธารณภัย ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        

ท่ีจําเปนตองใช การตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรัพยากร การบํารุงรักษา การฝกทักษะความชํานาญ

ในการใชงานอุปกรณและระบบตาง ๆ การจัดทําฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 

รวมทั้งระบบการระดมสรรพกําลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

  (4.6.5) จัดทําคําของบประมาณเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม 

การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางยั่งยืน 

 

 

 

เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย ดวยการกําหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพื่อสรางการรับรูบทบาท ภารกิจ      

และความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด       

รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกปญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเปนแนวทางในการนํา

เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 

Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันใหแกชุมชน 

สังคม และประเทศตอไป  

ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดกําหนดนโยบายการสรางความเปนหุนสวนในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย  ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังใหความสําคัญในการวางแผน และจัดสรร

งบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญของทองถิ่น 

                 (1.1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการลดความเสี่ยง        
จากสาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครอง

กลยุทธที่ 3  สงเสริมใหทุกภาคสวนสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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สวนทองถิ่น และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาทองถิ่น            
และสนับสนุนความเปนหุนสวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ              
และการฟนฟู เชน งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน 
 (1.3) สรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องเม่ือเกิด          
สาธารณภัยขึ้น เพ่ือเปนการเรงใหการดําเนินงานหรือการใหบริการแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) สงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามา          
มีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
รวมถึงการใหบริการที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาท่ีกําหนด          
เชน จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนํานโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ 

 

(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

       ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เน่ืองจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง           

มีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      

หรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    

สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

    (1) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน         

เพ่ือวิเคราะหความเส่ียงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  

แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                 (2) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด   

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ   

และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 

                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ

เขมแข็งและอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรยีมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 

                 (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี

ศักยภาพมากขึ้น 

                 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก 

สาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนที่แกมลิงเพื่อพักน้ํา เปนตน 

                 (7) เตรียมส่ิงของยังชีพที่จําเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

บทที่ 5 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      

รวมทั้งการรักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติหนาที่อยางเปนระเบียบของเจาหนาที่ และประชาชน 

โดยใหยึดถือวาการรักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนเรื่องเรงดวนลําดับแรก ที่จะตองเรงเขาระงับ

เหต ุและใหความชวยเหลือ ทั้งนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินตองใหความสําคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ดวยการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยการจัดโครงสรางองคกรปฏิบัติ ระบบการจัดการ

ทรัพยากร และแบงมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิน ทรัพยากร สภาพแวดลอม      

และสังคมใหมีผลกระทบนอยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงตองมีการเตรียมความพรอมไวเพื่อใหสามารถ     

เผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได 

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

        ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบ ระบบ และความเขาใจที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพ้ืนที่และภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนําระบบ

การบัญชาการเหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานที่มีหนาที่เขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ใหมีการกําหนดลําดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหวางหนวยงานตาง ๆ วาจะรับหนาที่และ

ภารกิจจากผูใด หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หนวยงานใดทําหนาท่ี

สนับสนุน รวมทั้งมีการแบงความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกําหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค)  

กลยุทธ/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 

ท่ีเกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จําเปนตองมีโครงสรางองคกรปฏิบัติที่มีความยืดหยุน เพ่ือให

สามารถตอบโตกับเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากตองอาศัยการประสาน         

การดําเนินงานระหวางหนวยงาน ขอบเขตอํานาจหนาที่ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 

ดังนั้น โครงสรางขององคกรปฏิบัติจึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองกับแตละสถานการณที่เกิดข้ึน โดยอาจ

ปรับเปลี่ยนท้ังจํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ และกิจกรรม 

5.2 เปาประสงค 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 50  



 

 
 
 

5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน 

และเปนเอกภาพ โดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.2.2 เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  

5.2.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรบัผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยที่สุด 

 

 

 

5.4 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 
 
   

 การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบขอมูล การสนับสนุน

การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเปนมาตรฐานเพื่อใหการจัดการ     

ในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงาน

ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใชแนวทางตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งกําหนด

ระดับของสถานการณสาธารณภัย สําหรับใชเปนกรอบแนวคิดในการแจงเตือนภัย และเพ่ือเปนแนวทางให

หนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปรับใชตามภารกิจ/หนาที่ของหนวยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกําหนด

ความหมายของสีตามสถานการณของสาธารณภัยไว 5 ระดับ ดังนี้  
 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานท่ีปลอดภัย

หรือตองอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามขอสั่งการ 

สีสม  หมายถึง  สถานการณอยู ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่กําลังควบคุม

สถานการณ ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่

กําหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมที่สถานการณจะ

รุนแรงมากขึ้น ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ และปฏิบัติตาม

คําแนะนํา 

สีน้ําเงิน หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลขาวสารเปนประจํา  

กลยุทธที่ 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 51  



 

 
 
 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
ดําเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เขาดําเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอํานวยการอําเภอเดชอุดมและผูอํานวยการจังหวัดอุบลราชธานีทราบทันที 
  (2.1.2) กรณีที่พื้นท่ีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได  
แลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
  (2.1.3) กรณีผู อํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ของตน ให
แจงใหผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 
   

 
 
 
  (2.1.4) ผูอํานวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมหีนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกผูอํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงนั้น 

  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดําเนินการ
เบื้องตนเพ่ือระงบัภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 
  (2.1.6) กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ท่ีอยูใกลเคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรอืผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผูอํานวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว 
  (2.1.7) ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึน และทํา
บัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
  (2.1.8) ในกรณี ท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ท้ังใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยมีอํานาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ และผูอํานวยการแตละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 52  



 

 
 
 

   (3.1) การจัดตั้งองคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล

นาเจริญ 

ทําหนาที่ เปนกลไกที่ เปนศูนยกลางการปฏิบัติ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operation Centre : EOC) เพ่ือใหการวิเคราะห ประเมนิ ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจตางๆ 

ท่ี เก่ียวของในการจัดการเหตุการณหนึ่ งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเปนเอกภาพ โดยมีองคประกอบ                 

และโครงสรางภายในองคกรที่จําเปน เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย         

ของประเทศในแตละระดับ เพื่อใหเกิดความคลองตวั มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ  

    ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี

ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและส่ังการ เพ่ือทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสูภาวะปกติ   พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความ

รวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณ

ภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเดชอุดม

โดยทันที 

 

     

 

(3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยประสานการปฏิบัติ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

สวนปฏิบัติการ สวนอํานวยการ สวนสนับสนุน 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

พื้นท่ี 

กลุมภารกิจ 

หนวยสถานการณ 

หนวยทรัพยากร 

หนวยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หนวยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ 

หนวยสนับสนุน

ภาคพ้ืน 

หนวยสถานท่ี 
หนวยพัสดุ 

หนวยจัดซื้อ จัดจาง 

หนวยการเงิน บัญชี 

หนวยเสบียง 

หนวยแพทย 

หนวยสื่อสาร 
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แผนภาพท่ี 5-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสรางดังกลาวสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยยึดหลักมาตรฐาน 

เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล 

นาเจริญ มีดังนี้ 

(3.2.1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 

ท่ีเกิดขึ้น โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดตามที่

ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวน

ตางๆเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารให กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการ         

ทางจิตวิทยามวลชน  

   (3.2.3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา

ชีวิตและปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมี        

และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบรหิารจัดการผูเสียชีวิต  

      

(3.2.4) สวนอํานวยการ มีหน าท่ี  ติดตามสถานการณ  วิเคราะหแนวโนม

สถานการณ  แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการ

สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจาก

สวนปฏิบัติการเปนฐานดําเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกัน      

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ / ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.นาเจริญ  

     (3.2.5) สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี้ 

                (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจําเปน เพื่อใหการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

               (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงิน      

และการบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
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    ทั้ งนี้  การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตาม    

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ

สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการ

บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 

 

 
 (3.3) ผูมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูท่ีเกี่ยวของอยางเปน
เอกภาพและชัดเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัด อาํเภอ และระดับทองถิ่น ( ตามแผนภาพที่ 5-3 ) 

 

ผูอาํนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.นาเจริญ 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 

- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 

- กองชาง/สวนโยธา 

- โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ตําบลนาเจริญ 

- กํานันตําบลนาเจริญ 

- ผูใหญบานหมูที่ 1 - 11 

- สมาชิกสภา อบต. ทุกคน 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /อสม. 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- ปลัด อบต.นาเจริญ 

- สํานักงานปลัด อบต.นาเจริญ 

- ผูใหญบานหมูท่ี 1 - 11 

- สมาชิกสภา อบต. ทุกคน 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. / อสม. 

- ฯลฯ 

 

 
 

 

 

- รองนายก คนที่ 2 

- กองสวัสดกิารและสังคม 

- สํานักการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองคลัง 

- ผูใหญบานหมูที่ 1 - 11 

- สมาชิกสภา อบต. ทุกคน 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน  

- อปพร. / อสม. 

- ฯลฯ 

 

ศูนยประชาสัมพันธรวม / สํานักงานปลัด อบต. 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                            หนาที่ 55  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา 32) 

แผนภาพท่ี 5-3  การกําหนดบุคคลผูมีอํานาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

สา

ธารณ

ภัย 

ควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว

ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดท่ัวราชอาณาจักร (มาตรา 

14) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 

(มาตรา 15) 

ชวยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ชวยเหลือ ผอ.กทม. ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ี ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสา-

ธารณภัยในเขตของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.กทม. ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา-       

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.

ทองถิ่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ

ตนและมีหนาท่ีชวยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ (รมว.มท.) 

รองผูบัญชาการ (ปมท.) 

ผูอํานวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผูชวย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อําเภอ. (นายอําเภอ) 

ผอ.ทองถ่ิน 
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา) 

ผช.ผอ.ทองถิ่น 

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา) 

สาธารณภัย 

รายแรงอยางย่ิง
สั่งการให

ดําเนินการ

อยางหน่ึง

อยางใดเพื่อ

ปองกันและ

บรรเทา    

สาธารณภัย 

/  

ใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ี

กําหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ

ของตน และชวยเหลือ ผอ.จว. ตามท่ีไดรับมอบหมาย (มาตรา 

19) 

ชวยเหลือผูบัญชาการ มีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่

ผูบัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 56  



 

 
 
 

 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตใหการ

ชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

  (4.1) การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย  

          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเปนที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพ้ืนท่ีนั้น ใหมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ   

สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพ่ือประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีดังกลาวตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

และใชเปนหลักฐานยืนยันถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน สามารถดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย   

ท่ีเก่ียวของก็สามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอและหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล ตรวจสอบขอเท็จจริง

และรายงานสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อุบลราชธานี ทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย 

     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตราย     

ตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน ในพื้นที่ ใหผูอํานวยการจังหวัด

ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

(1) ระบุประเภทสาธารณภัย 

(2) สาเหตกุารเกิดสาธารณภัย 

(3) ชวงเวลา ที่เกิดสาธารณภัย 

(4) พื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัย 

(5) ผลกระทบตอสาธารณชนและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี กําหนดใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

ระดับ การจัดการ ผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผูอํานวยการจังหวัด / ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  

2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผูอํานวยการจังหวัด / ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร  

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 

ท้ังน้ี ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งที่เปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยให

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

และหนังสือรับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

  (4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 



 

 
 
 

    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการนําเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือ

สนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจําเปนและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย

พิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ซึ่งการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในทองที่ใด ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองที่นั้น        

เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี ้

พื้นที่ ผูมีอํานาจ 

กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ                

ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

     หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัด

เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

กําหนด ก็ใหมี อํานาจพิจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตองกําหนดพ้ืนที่ 

และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ     

และเงื่อนไขที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 

                      ใหผูบัญชาการหรือผูอํานวยการใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ ประกอบการพิจารณา

ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ/เง่ือนไข ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข 

(1) พื้นที่ พื้นที่ใชสอยในลักษณะตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พื้นท่ีทางการเกษตรและปศุสัตว  

(1.2) พื้นท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  

(1.3) พื้นท่ีอยูอาศัย  

(1.4) พื้นท่ีทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จํานวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ไดรบัผลกระทบ 

(2.1) จํานวนผูไดรับผลกระทบ  

(2.2) จํานวนผูอพยพ  

(2.3) จํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซบัซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ 
(3.1) ความรุนแรงของภั ย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภั ย         

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                  หนาที่ 57  



 

 
 
 

เกณฑ/เง่ือนไข ขอมูลท่ีใชระบุเง่ือนไข 
การเกิดภัยตอเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือสงผลกระทบตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่

สาํคัญ และเสนทางการให ความชวยเหลือ 
(3.3) การคาดการณการขยายตัวของภัย พ้ืนที่ที่ จะเสียหายตอไป  

ระยะเวลาที่การดําเนินกิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ตอง
ใชในการตอบสนองตอสถานการณ  และระยะเวลาที่ตองชวยฟนฟู
เบื้องตน 

(4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กําลังคน ทั้งของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน พรอมท้ัง

อาสาสมัครหนวยตาง ๆ 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใช

ตามแตลักษณะทางเทคนคิของภัย 
(4.3) ปจจัยยังชีพสําหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหลงท่ีมาและจํานวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพื้นที่ 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ

ของผูบัญชาการ/

ผูอาํนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเงื่อนไขตาง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ทั้ ง น้ี  ให ใช เกณฑ เงื่อนไขทางดาน พ้ืนที่ /ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
นําเสนอเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัย 

  

     (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 

        เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้นจะเปน

อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550             

มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนที่นั้น ออกไปจากพ้ืนที่อยางเปนระเบียบ ท้ังน้ี ใหดําเนินการอพยพกอนเกิด      

สาธารณภัย และจัดใหมีกําลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน      

โดยใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 

           (6.1) การอพยพเคลื่อนยาย 

       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 

       (1) ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลนาเจริญ ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพ

ประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ในฐานะผูชวยผูอํานวยการ

ทองถ่ินเปนผูชวย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 58  



 

 
 
 

    (2) ในเขตพื้นที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและควบคุม

การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาเจริญ เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เบอรโทรศพัท 045 -210735 

   (6.1.2) เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ      

การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 

น้ําดื่ม เทาที่จําเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด

บานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาที่จะทําได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 

   (6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ

ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ

ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ  

(6.1.4) จัดลําดับความสําคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพที่ตองไดรับการดูแล      

เปนพิเศษ (กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณา     

ใหอพยพไปกอน เปนตน กรณีเดก็ บิดาและมารดาควรอพยพไปดวยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม 

(6.1.5) จัดใหมีสถานท่ีปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาท่ี โดยจัด

ระเบียบพ้ืนที่พักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยใหกองชางองคการบริหารสวนตําบล 

นาเจริญ เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห        

เพ่ือการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหโดยใหสํานักงานปลัด

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้ง          

จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   

และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดําเนินการอพยพเคลื่อนยาย เปนไปอยางมีระบบ 

สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสํานักงาน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย        

และพื้นที่ใกลเคียงตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักหากไมเพียงพอประสานหนวยงานทหารในพื้นที่ 

(6.1.9) ใหมีการจัดทําทะเบียนเพื่อตรวจสอบจํานวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพื้นท่ี   

โดยใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ โดยให

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลนาเจริญ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รวมกัน

ดําเนินการ 

(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัด

กําลังเจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาท่ี 59  



 

 
 
 

   (6.1.12) จัดใหมีเจาหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดกําลังดูแล

บานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอ ใหใชกําลังสนบัสนุนจาก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลม

เสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามเจาหนาที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาที่ ในพ้ืนที่ เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวา

สถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเขาไปตรวจในพื้นที่ได โดยไมมีความเสี่ยง พรอมทั้งใหมี   

การประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

 (6.1.13) จัดหาพื้นที่รองรับสําหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

รวมกับสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญดําเนินการสํารวจ จัดทําบัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตว                

และผูประกอบการ รวมท้ัง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สําหรับใชในการอพยพ หากไมเพียงพอให

ประสานงานหนวยงานท่ีมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  

  (6.2) การยกเลิกสถานการณ 

  (6.2.1) ใหติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง 

พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับ        

สูภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ

สาธารณภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน 

พรอมทั้ง ใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพ

กลับสูพ้ืนที่อยูอาศัยตอไป 

  (6.2.2) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ 

ตามลําดับ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล

ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 

  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญใหสง

มอบภารกิจที่ตองดําเนินการตอใหหนวยงานที่รบัผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความตอเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน 

  

 (6.3) การอพยพกลับ 

  เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจนใหผูนําชุมชน          

หรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ   

โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอย างเปนระบบไปสูพื้ นที่อยู อาศัยเดิม              

พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

 (6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ แบงประเภทของสวนราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะอพยพมาอยูในพ้ืนที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมทั้ง

กําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา 

โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 

  

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570              หนาท่ี 60  



 

 
 
 

     

 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 

  (1) การเตรียมความพรอมดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 

      การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ

มอบหมายใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ 162.825 เพื่อใชเปน

ความถี่วิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

สําหรับการประสานงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และใน

ภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ  

     (2) การปฏิบัติงานดานสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (2.1) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่
จําเปนใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่นไดตามปกติโดยเร็ว
อยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  (2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 

     หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หมายเลขโทรศัพท. 045 – 210735  โทรสาร. 045 - 210735 

     หนวยงานสนับสนุน ไดแก       -        หมายเลขโทรศพัท       -  

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ช่ือหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อบต.นาเจริญ ชางเผือก01 162.825 045-210735   

2 ปภ.จ.อุบลราชธานี ปภ.อุบลฯ 150.150 045-313001   

3 ปภ.อ.เดชอุดม ปภ.เดชอุดม 162.125 045-361303   

4 รพ.เดชอุดม   045-361133   

5 ประปา อ.เดชอุดม   045-361151   

6 สภ.เดชอุดม สภ.เดชอุดม 152.775 045-361161   

7 ไฟฟา อ.เดชอุดม ไฟฟา อ.เดชฯ 163.400 045-282998   

กองอํานวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเดชอุดม 

โทรศัพท 045-361303 

ความถี่วิทยุ 162.125 MHz 

 

กองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเจริญ 

โทร.045-210735 

การไฟฟาภูมิภาคเดชอุดม 

โทร.045-282998 

ความถี่วิทยุ  163.400 MHz 

สายดวน 1129 

กองอาํนวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท 045-313001 

ความถี่วิทยุ 150.150 MHz 
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 แผนภาพท่ี 5-4 : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  

 

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

  ใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้ 

    (2.1) เผยแพรขาวสารที่คาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรู

และเขาใจสถานการณ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนด

ไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว 

เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู     

และความเขาใจที่ไมถูกตอง 

    (2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ           

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ 

การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 

โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

โรงพยาบาลฯ เดชอดุม 

โทรศัพท 045-361133 

สายดวน 1669 

การประปาสาขาเดชอุดม 

โทร.045-361151 

สายดวน 1662 

กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.นากระแซง 

โทรศัพท 045-362072 

ความถ่ีวิทยุ 162.800 MHz 

องคกรภาคเอกชน  

มูลนิธิรวมกตัญู 

โทรศัพท 

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

สภ.เดชอดุม 

โทร.045-361161 

152.775 MHz 

สายดวน 191 
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  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ังหนวยงานที่

เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

  (2.4) ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นท่ีขางเคียง โดยสื่อ 

ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย      

โทรโขง เปนตน 

  (2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอกถึง

อันตรายท่ีกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่

การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ

อพยพหรือไม  รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา

สถานการณภัยจะสิ้นสุด 

  (2 .6) ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได               

ใหใชสญัลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 

        ให นํ าหลั กการของระบบการบัญชาการเหตุการณ  (Incident Command System : ICS)         

มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความรวมมือของแตละหนวยงานในการ

จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุเพ่ือใหสามารถปกปอง

ชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค โดยใหทุกสวนราชการ 

หนวยงาน และภาคเอกชนใชระบบบัญชาการเหตุการณเปนระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน       

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยใชหลักการบัญชาการณเหตุการณไว ดังนี้  

   (3.1) วัตถุประสงคการบัญชาการเหตุการณ  

    (1) ความปลอดภัยทั้งผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

    (2) ใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ 

     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 

    (3.2) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ใหเจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินในพื้นที่ท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 

     (1 ) การป ฏิบั ติการระยะ 24 ช่ั วโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชี วิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ นํ้าดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต         
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 



 

 
 
 

     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน     
และขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (4 ) การปฏิ บัติ ก ารคนหาหลั งระยะ 72 ช่ัว โมง ข้ึน ไป  (หลั ง  3  วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
       
         
 
 
 
       (3.2.3) การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

อยางเปนระบบ  โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคมุ การสั่งการ และการ
ใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณ        
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ที่จําเปน 

โดยคาํนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเรว็ โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตดุวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลนาเจริญ 
 (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  (2.1) นาํขอมูลที่ไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     

  (2.2) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลอืกทางที่ดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
  (2.3) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเตมิ 
  (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานที่ สิ่งที่ เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนด
พ้ืนที่อันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การส่ังการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ กอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
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            องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบั ติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตําบลนาเจริญ (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่  หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล
นาเจริญ ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมาก  และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง 
(ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ จะรับขอสั่งการจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยกําหนดรปูแบบองคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางท่ี 5-1  

 

 

 

ตารางที่ 5-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อําเภอเดชอุดมเขา
ควบคุมสถานการณ) 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทน.  -  แหง 
- กอปภ.ทม.  1  แหง 

- กอปภ.ทต.  6  แหง 
 
กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 

 
 
 
- ศู น ย บั ญ ช าก าร เห ตุ ก ารณ
อําเภอ  (ศบก.อ.)  

  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 
 

ผูอํานวยการ
ทองถ่ิน 

 
 
 

 
 
 

ผูอํานวยการ
อําเภอ 

 
     (4) การคนหาและชวยชีวิต 

             - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเขาพื้นที่ประสบภัย 
             - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช
หนวย กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 
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             - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการกูภัย 
 

ตารางที่ 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น  สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาที่ เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได
เสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 
 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 

3 ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณจัดชุดเคล่ือนที่เร็วเขาสํารวจพ้ืนที่
และประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรบัมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 

5  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  
 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 

6  แจงเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (2) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 

  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถ

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
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ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได
มีการซกัซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

7 อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ  

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
(กองชาง) 

8 กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
(กองชาง) 

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 
 

สวนสนับสนุน สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
(กองชาง) 

10 กําหนดและแบงโซนพื้นท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุออกเปน 2 โซน 
ประกอบดวย      
      โซนที่ 1 มีจํานวน  6  หมูบาน  ไดแก 
                1.บานนาเจริญ หมูที่ 1 
                2.บานหนองบัวแดง หมูที่ 2 
                3.บานหองเตย หมูที่ 6 
                4.บานนาเจริญ หมูที่ 8 

                5.บานนาเจริญ หมูที่ 10 
                6.บานศรีนวลพฒันา หมูที่ 11  
โดยมี นายพรณรงค  ล้ิมวงษทอง  กํานันตําบลนาเจริญ / รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ 2 มีจํานวน  5  หมูบาน  ไดแก 
                1.บานโนนบาก หมูที่ 3 

                2.บานหองคาํ หมูที่ 4 
                3.บานโนนจิก หมูที่ 5 
                4.บานโชคชัย หมูท่ี 7 
                5.บานสี่แยกโนนทอง หมูที่ 9 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 
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ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

โดยมี นายประมวล  คําพันธ  ผูใหญบานโชคชัย / รับผิดชอบพื้นที่ 

11 จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศนูยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตําบลนาเจริญ กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (1.2.1) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  

ในพื้นที่ประสบภัย 
         (1.2.2) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ

สถานการณภัย 
                (1.2.4) กรณีพื้น ท่ี ใดเปน พ้ืนที่ วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (1.2.6) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (1.27) กรณี โครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายให เรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
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ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ใหความสําคัญในการ
คนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (2.1) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (2.2) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ที่จําเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (2.3) จัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรใหประชาชนผูใช
เสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการติดตอ
ประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ใหความสําคัญกับการ
คนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน อาหาร 
น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความ
ชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (3.2) การจัดหนวยบรกิารประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการทางการแพทย 
        (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสานการ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบ้ืองตน 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปนลําดับแรกกอนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการคนหา
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หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน 
ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

13 ปกปองสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหลงโบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน 
ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 

14 การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  สวนสนับสนุน สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 

15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่สํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพื่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
(งานปองกันฯ) 
กองชาง 

17 จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพื่อทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือ

กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ
รวม 

สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
 

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กําหนดให มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 

โทร.045-21735 
 

19 เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนท่ียุ ติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 



 

 
 
 

ลําดับที ่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 
(ระบุเบอรโทรศพัท) 

หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลบัที่ตั้งอยางปลอดภัย 

 

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ 
  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
 

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลนากระแซงและกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเดชอุดม เพื่อดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด อบต. 
โทร.045-21735 
 

    
 

  

 

   

  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน 

       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพื้นที่ ใด ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองที่นั้น        

เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑวิธีการที่เก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงค

บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด 

ท้ังน้ี ตองเปนคาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสู

สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกําหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการท่ี

เกี่ยวของสําหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหการขอใชวงเงินทดรองราชการดําเนินการ

ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบใหถูกตอง 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA)  

     กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) ประเมินสถานการณความเสียหาย

และความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรมในเบ้ืองตน (Early 

Recovery) เปนการใหความชวยเหลือแกผูที ่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในชวงของการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกําลังดําเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพ

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 
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และการประเมินความตองการรับความชวยเหลือของผูที่ไดรับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  

หรือ DANA เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับ

ความตองการของผูรับความชวยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตในสถานการณ   

สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย ในการตอบโตสถานการณ

ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือ

ดานอาหาร น้ําด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง 

อุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมินน้ีเปนกระบวนการที่สําคัญในการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

   (2.1) การประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดําเนินการภายใน    

3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (ขอมูลกอนเกิดภัย ขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ รายงานจากสื่อตาง ๆ เอกสารสรุปขอมูลสําคัญ) เชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรัพยากร ขอมูล

พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีประสบภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน 

    

 

    (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ใหดําเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย

ตอเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเปนการประเมินเพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการทรัพยากรที่ จําเปนทุกๆ ดาน                 

ท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  และส่ิงที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลําดับความสําคัญกอน    

และหลังในการใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหการดําเนินความชวยเหลือมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการ

ในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสําคัญกับการชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลําดับแรก 

   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดําเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 

หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับการเขาถึงพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งเปนการประเมินเพื่อใชในการฟนฟู

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ 

โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ

อยางตอเนื่องตามความจําเปน ทั้งนี้ จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหาย

และความตองการความชวยเหลือในแตละดาน 

   การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ  ศาสนา กลุมเปราะบาง 

   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูลท่ีไดมาทํา

การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุป

เสนอผูอํานวยการทองถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับ

ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม              

การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาท่ี 70  



 

 
 
 

    ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 

ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 

        หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ

พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให

ดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

        (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         

ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

      (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

      (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนย

รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดอืดรอน พ.ศ. 2547 

       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ     

สาธารณภัย โดยที่ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกัน        

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบ

สิ่งของบริจาคเอง 

   

 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล 

            เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณี เกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน      

พรอมทั้งรายงานขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนทั้งดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       

ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่น ๆ ที่จําเปน โดยใหคํานึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็ว     

ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

      (4.1) ใหผูนําชุมชนสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให           

ศูนยบัญชาการเหตุการณ และรวบรวมความเสียหายและความตองการเบื้องตน 

         (4.2) ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  รายงานสถานการณสา

ธารณภัยตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับชั้นที่เหนือขึ้นไป 

        (4.3) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ

รายงานสถานการณสาธารณภัยตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับชั้นท่ีเหนือ

ขึ้นไป 

     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

  ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนสถานที่ซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับผูประสบภัยท่ีจําเปนตองยายออก

จากที่อยูอาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ       

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาท่ี 71  



 

 
 
 

จะสั่งการใหดําเนินการเปดศูนยพักพิงขึ้น โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ 

หรือท่ีอยูอาศัยเดิมจะไดรับการฟนฟู/มีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลับไปอาศัยได  

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการศนูยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ

ศูนยพักพิง โดยจะตองสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานใหแก ผูประสบภัยไดอยางพอเพียง                

ท้ังการบริการดานโภชนาการอาหาร และน้ําดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล

และสุขอนามัย โดยจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปดศูนยพักพิงชั่วคราว 

      (1) จัดใหมีการทําทะเบียนผูอพยพอยางละเอียดโดยคํานึงถึงกลุมเปราะบางทางสังคม 

เพ่ือใหทราบความตองการพ้ืนฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ทั้งขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล 

และรายงานใหศูนยบัญชาการเหตุการณทราบ 

  (2) จัดใหมีอาหาร นํ้าดื่ม และความตองการพิเศษอยางพอเพียง เชน นมเด็กทารก 

  (3) จัดใหมีการกําหนดพ้ืนที่อาศัยภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคํานึงถึงความปลอดภัย   

ของผูอพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงขอจํากัดทางการแพทย ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดวย  

     (4) ใหศูนยพักพิงชั่วคราวจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เพ่ืออํานวย      

ความสะดวกใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และทั่วถึง 

  (5) จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพ่ือดูแลทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผูอพยพ 

5.2 การบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว   

    (1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนยพักพิง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําอีก 

ตองมีการคมนาคมสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เปนตน เปนพ้ืนที่ที่อยูเหนือ

ระดับน้ําทวม และตองมีพื้นที่เปนคลังสินคาของบริจาค พ้ืนที่สําหรับคลินิก และสํานักงาน  

   

 

 

 

 

 (2) การบรหิารจัดการขอมูลในศูนยพักพิงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนที่สุดของการบริหารจัดการ

ศูนยพักพิง โดยขอมูลที่จําเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูลสวนบุคคลของผู

อพยพ ขอมูลดานธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราวและการอํานวยความปลอดภัย  

     (3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพ

ในการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนประชาชนท่ีจะอพยพเขามา หากเนื้อที่ไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานท่ี

ปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับ โดยศึกษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบานเปาหมาย  

     (3.2) จัดเตรยีมสถานที่ใหมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานขั้นต่ํา  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาท่ี 72  



 

 
 
 

    (3.3) จัดแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการสื่อสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล  

    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกําลังจากเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่หรือใช

กําลังจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพื่ออํานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูอพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  

     ศูนยพักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกําลังสายตรวจ     

ไปดูแลบานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับ

กําลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ            

แตสิ่งสําคัญที่สุดคือขอมูลสถานการณภัยพิบัติท่ีเปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนําขอมูลกลับมา

รายงานหัวหนาศูนยพักพิงชั่วคราว เพื่อแจงขอมูล/ขาวสารแกผูอพยพโดยเรว็ จะทําใหผูอพยพหมดความกังวล

ในความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 

 (5) การอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ 

 ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน น้ําบริโภค 

น้ําอุปโภค กระแสไฟฟา ใหเพียงพอกับความตองการ จัดสัดสวนพื้นที่รักษาพยาบาล พื้นท่ีซักลาง พื้นที่ตากผา 

พ้ืนท่ีออกกําลังกาย พื้นท่ีสันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจใหสอดคลองกับจํานวนผูอพยพ และการจัดระบบ

รับของบริจาค โดยจัดใหมีสถานีรับบริจาค สํารวจความตองการรับของบริจาค ตามลําดับความสําคัญสําหรับ 

แตละครอบครัว หรือแตละกลุม เมื่อมีของบริจาคมาถึงใหพยายามกระจายแกผูอพยพตามความตองการอยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม 

  (6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ 

ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพื่อให  

ผูอพยพผอนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีขาวสารยืนยันอยางชัดเจนจากผูบังคับบัญชาถึงการยกเลิก

สถานการณใหรีบแจงผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตั้งตอไป 

กําหนดใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล)  

หรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบรหิาร

ศูนยพักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร 

ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และจังหวัด        

เพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
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5.3 การปดศูนยพักพิงช่ัวคราว  

 เมื่อสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยูอาศัยเดิมหรือท่ีอยูอาศัย

ใหมใหดําเนินการ 

 (1) จัดใหมีการแจงการปดศนูยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทําทะเบียน 

ผูอพยพกลับอยางเปนระบบ 

   (2) ประสานการเตรยีมความพรอมอพยพกลับตามแผนการสงกลับ 

   (3) ใหมีแจงประกาศปดศูนยพักพิงชั่วคราวอยางเปนทางการ พรอมทั้งรายงานให          

ศูนยบัญชาการเหตุการณที่รับผิดชอบทราบ 

  ท้ังนี้ ในทุกระยะการดําเนินการใหรายงานขอมูลใหผูบัญชาการเหตุการณทราบเปนระยะ 

เพ่ือเปนขอมูลในการบรหิารจัดการเหตุการณ จนกวาเหตุการณจะยุติ 

           องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทําคูมือการบริหาร

ศูนยพักพิงชั่วคราว โดยขอความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดในการให

คําแนะนําในการจัดทําคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

บทที่ 6 

การปฏิบัติหลังเกดิภัย 

ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย   

ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดําเนินการ   

เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัย ใหกลับสู

สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดําเนินการออกเปน         

3 ระยะ ไดแก  

 1) ระยะสั้น เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ

ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพ่ือตอบสนองความตองการของผูที่

ไดรับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมให เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ําขึ้นอีก           

การประเมินความเสียหายขั้นพ้ืนฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ  

 2) ระยะกลาง เปนการดําเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพ้ืนที่ปลอดภัย 

ฟนฟูหรอืสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพ

จิตใจ รางกาย และสังคมของผูประสบภัย  

 3) ระยะยาว เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ

เขาสูสภาวะปกติ และดกีวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  

 6.1.1 แนวคดิการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ เปนมาตรฐานไดนําแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวา         

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

ความสําคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพ่ือมุงสูการเปนชุมชน

หรือสังคมที่มีความพรอมรับและฟนกลับเร็วตอสาธารณภัยอยางยั่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทาง

มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อให

การดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว                

2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในขั้นตอนตาง  ๆท่ีจะดําเนินการ 

3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดําเนินการฟนคืนสภาพ และการสรางใหม

เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดข้ึน 4) การดําเนินการซอม

สรางใหเร็วขึ้นเทาที่สามารถทําไดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางดานการดํารงชีวิต 

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

เพื่อใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานข้ึน 6) การใหความสําคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มี
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โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม

คุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต       

ท้ังน้ี หากรัฐสามารถดําเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน

ดานการฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ 

และการซอมสรางเปนการดําเนินการท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน และมักจะถูกกําหนดไว

เปนสวนหน่ึงในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยที่รฐัจะตอง 

 

 

ใหความสําคัญในการดําเนินการเปนลําดับตน ๆ เพ่ือสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแก

ประเทศ  ดังแผนภาพที่ 6-1 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

  การประเมินเปนกิจกรรมสําคัญ ท่ีกําหนดไวในการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือ          

ดานมนุษยธรรม เพื่อใหไดขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูประสบภัยที่สามารถนํามาวิเคราะห 

ประมวลผลและนําไปประกอบในการดําเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน

การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย    

พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

แผนภาพท่ี 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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ระยะที่ 1 - ระยะท่ี 4 โดยในระยะที่ 1 เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment) 

ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ ระยะท่ี 2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid 

Assessment) ตอจากระยะที่  1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพื่อวิเคราะหผลกระทบและดําเนินการให            

ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะท่ี 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย      

และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเครื่องมือในการประเมิน 

ทั้งนี ้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสํารวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 

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

สาขาหรือภาคสวนที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือนําขอมูลการประเมินท่ีไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไป        

โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      

เปนเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพท่ี 6-2        

 

 
 

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

แผนภาพท่ี 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

 

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปนธรรม 

สอดรับกับความจําเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

 



 

 
 
 

6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน  

 

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 

เปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพื่อนําไปวิเคราะห ประมวลผล 

และวางแผนในการดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจําเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย 

ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 

 

 

 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) เพื่อใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนที่เก่ียวของ ดังนี้ 

           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ สํารวจความ

ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห

ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยใน

การตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน 

ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทํา

ฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ 

จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนด

กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  (1.2) องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสา

ธารณภัย ดังนี้ 

   (1) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ

จากภายนอก 

   (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ         

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

  (1.3) สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสํารวจ

ขอมลูดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ 

สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให

คํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจาก      

สาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (2) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสราง

ตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

  (1.4) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 

และความตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

  (1.5) ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

หรืองบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

                   (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ

คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ

การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(ทั้งนี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 

(PDNA) ให กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จัดใหมีทีมประเมิน PDNA ในทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตางๆ  

               กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  จัดทําแผน

ฟนฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดําเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟนฟรูะยะสั้น 

  เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่อ

สนองความตองการที่จําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน

หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ําขึ้นอีก 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาท่ี 78  



 

 
 
 

การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 

เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต

สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานหลักดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 

 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมลูผูประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 

 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะห

ผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไว

เปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรบัรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ

รับการสงเคราะหและฟนฟู 

 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย

กลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่

ตองอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ  

ในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให

ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก

กําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว 

(1.1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกตโิดยเร็ว 

(1.1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธข าวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 

(1.1.2) การฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย 

เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภั ยให กลับสู สภาพที่ ส ามารถใช งานได  ทั้ งนี้  ควรให ความสําคัญกับการฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 79  



 

 
 
 

โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช

เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย

ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบภัย     

และขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ใหองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ท่ีเกิดเหตุดําเนินการฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย 

ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ

เสียหาย ดังน้ี 

  - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 

- ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทอําเภอเดชอุดมและแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัดอุบลราชธานี 

- ระบบไฟฟา ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเดชอุดม และการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- ระบบประปา ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคอําเภอเดชอุดม และ

การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 

(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน    

และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

(6) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง      

ของอาคารเบื้องตน การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการ

โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สํานักชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี โครงการ

ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

(3) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

   (3 .1) การฟ น ฟูระยะกลางเปนการดํ าเนิ นการตอ เน่ืองโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟู

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 

ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

          - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 80 



 

 
 
 

            ใหกองคลังขององคการบรหิารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม

ทองเที่ยว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

   (3.2) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง       

ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี

ยิ่งขึ้นกวาเดมิ โดยหนวยงานภายในอําเภอเดชอุดม  ทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟู

พ้ืนที่เกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ใหองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยหลักในการวางแผนและ

ดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ

ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรบัมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา

ภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ

ขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการ

กําหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยู อาศัยที่ถูกทําลายและไดรับ     

ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะ

รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย 

ท้ังนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน

และลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง

ประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       

ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรอืปลอดภัยกวาเดิม 

 

 

 

  การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนํามาตรการดานการ

ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม

เกิดขึ้น และการปรับวิถีชีวิตที่ ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนําผลการศึกษา วิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 

  จัดใหมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อให 

มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น 

โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสําคัญ เชน ระบุขอบเขต 

ลักษณะสําคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ     

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟทูี่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 81 



 

 
 
 

และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในการวางแผน และการกําหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

 (2) แนวทางปฏิ บัติ ในการวางแผนและสนับสนุนการฟ นฟูบริการดานสุขภาพ และ                  

การบริการสังคม  

  เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเรว็ของทองถ่ินใน

การบริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง 

การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย  

 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัย 

  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม      

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ

ของท้ังชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน     

ตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยหลัง

การเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน 

  เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเก่ียวของ

กับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน

โครงสรางพ้ืนฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้: 

พลังงาน น้ํา เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานท่ีทําการของ

รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทําการสําหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัยสาธารณะ       

การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ

ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม

หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญ

ตามแผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของ

ชุมชนไดตรงและเพียงพอ 

 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ 

 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่มั่นคง 

และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง

เศรษฐกิจได  ทั้งนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ

ตลาดสินคาและบริการท้ังหมดอีกดวย ดังน้ัน ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ

พ่ึงพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดข้ึนอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่



 

 
 
 

เปลี่ยนไป การเปดดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดําเนินธุรกิจทําใหมีการจางคนงาน 

การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการชวยเหลือ

ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสําคัญ  

ท่ีไมอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ     

 

 

บทที ่7 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีมากข้ึน 

ท้ังการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

ทําให การพัฒนาตาง ๆ หยุดชะงัก ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            

จ ึงตระหน ักถ ึงความสําค ัญ ในการยกระด ับความร วมม ือในเช ิงหุ นส วนทางยุทธศาสตร (Strategic 

Partnership) เพ่ือดําเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ 

และหนวยงานภาคีเครือขายในระดับสากล โดยการนําแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวของ     

เชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา

ที่ยั ่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง

การพัฒนาศักยภาพของชมุชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผานการเรียนรูรวมกัน สรางระบบ

การบูรณาการทรัพยากรท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

เพื่อสรางความรวมมือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 

(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คํานึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน 

และสมดุล อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

     การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ 

แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ

ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง

การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต

กรอบความรวมมือตาง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง



 

 
 
 

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

มีพลัง (Synergy) 

7.2 เปาประสงค 

 7.2.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  

 7.2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 

 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง

ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ จึงไดนําแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง

มุงเนนการสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยที่สอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จะ

ไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปน

แนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ดําเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 

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

วิชาการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดกัน  

       (2) จัดทําโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ ่ม   

ในภาคสวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน  

 (3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทําแผนท่ี

เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทํากรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน 

 (4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอม

ดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน 

 

 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 83 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 8 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือท่ีใชเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน โดยการพัฒนาคน 

องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทํางานท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 

ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน 

บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย 

ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการ         

สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพ่ิมขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซอน ทําใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง

การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพ่ือตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอนเพิ่มข้ึน โดยใช

กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน  

จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                     หนาที่ 84 



 

 
 
 

เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอยางเขมแข็ง การพัฒนาศักยภาพให

ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) 

รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน 

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

สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ดีขึ้นเปน

มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เปาประสงค 

8.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนําระบบอัจฉริยะในการสราง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา  

8.2.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 

8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต

การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนํามาวิเคราะหประเมินผล

เพ่ือใชในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพรสูสาธารณะ  

 

  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต

แพลตฟอรมที่กองอํานวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด เพ่ือใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล

นาเจริญ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนําระบบมาตรฐานกลาง

ฐานขอมูลไปดําเนินการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก 

(1) ขอมูลดานพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชี่ยวชาญ 

(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ  

(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู  

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 85 



 

 
 
 

(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย 

สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยงสา

ธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู ที่มี

ความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนําไปใชในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ดานการจัดการ ความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย ภายใตระบบที่กองอํานวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทําระบบนําเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน

จากการใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง 

วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่

กองอํานวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด 

 

 

 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จําเปนตอง

ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

นอกจากนี้จําเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

โดยเพ่ิมขีดความสามารถใหบุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ประชาชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ  มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี ้

(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  

     กําหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนที่ เพื่อประยุกตใช    

ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 

ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนปองกันและลด

ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต 

 

 

  

 

 

(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

กําหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาท่ี โดยการสงใหมีการฝกอบรม 

พัฒนา องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 (3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  

กําหนดใหมีการถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตางๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี 

(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถ่ิน เพื่อถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค

สวนที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัครตางๆ  

 

 

การสื่อสารเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย             

ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน      

ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ท้ังนี้ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี    

มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร 

นําไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสรางรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สูสาธารณะ  

  กําหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอ

สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพื่อใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart 

Phone เว็บไซตรวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครัฐ         

และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว ท่ีเขาใจไดงายและสามารถ   

นําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิด

สาธารณภัย  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 

Warning System) ที่สามารถแจงเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  

  กําหนดใหมกีารแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิด

สาธารณภัยใหประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ โดยตองมีความแมนยํา รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพ้ืนท่ี          

และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 
 

 กลยุทธที่ 3  พัฒนาการส่ือสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ              

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม 
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 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดําเนินการไดทั้งมาตรการดาน

โครงสรางและดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช

กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือสรางรากฐานใหมีความมั่นคงและยั่งยืน  

 องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 

   กําหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนําผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังน้ี 

   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ

ปองกันและลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบํารุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสราง

พื้นฐานใหมดวยนวัตกรรมที่ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันน้ํา

ทวม ระบบชลประทานสําหรับภัยแลง  

   (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพ่ือปองกัน

และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคนัปองกันนํ้ารอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน  

   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากินของตนเองใหมี

ความปลอดภัย  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

   กําหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน    

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดําเนินการ 

ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดําเนินโครงการดานการปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   กําหนดใหมีการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด

ภาษีสําหรับผูประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง    

สิ่งปลูกสรางเพ่ือรองรับสาธารณภัย การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

   

       (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย

ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทั่วถึงและเปนธรรม  

    กําหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทําประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยง    

และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  



 

 
 
 

 

 

 
     
   

  

 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี

เปาหมายเพื่อพัฒนาไปสูสังคมที่มีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ มีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน

การจัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 

และอื่น ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีรัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สรางจิตสํานึกการทํางานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดําเนินการ โดยการเสริมสราง         

องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก

ผูนําชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเขามามีสวนรวมใน

ทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สรางขอตกลงและรวมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    

โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด

ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน

จัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือทบทวนผลการดําเนินงานการดําเนินการ

รวมกัน วามีความกาวหนาหรือประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว และนําผลจากการติดตามและประเมินผลมา

ใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางย่ังยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา

ทางเลือกในการทํากิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนําเครือขาย เชน การฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง

พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based 

Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา 

และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทาง

กลยุทธที่ 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 88 



 

 
 
 

แกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถให

คนในชุมชนมีศกัยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปให 

ความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยและ

ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยที่สุดรวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบ

อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะห

ขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน       

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 

 

 

 

 

    องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดดําเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัยใหมี

ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวยชุมชนเองกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ           

ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 

Management: CBDRM) รวมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจําทุกป 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ

สถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ใหมีความรู 

ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งน้ี มีแนว

ปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัยอยางยั่งยืนของสํานักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 9 

ประการ ดังนี ้

(2.1) จัดต้ังองคกรเพื่อสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการลงทุน เพ่ือการลด    

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางให เปนปจจุบัน รวมทั้ งมีการประเมิน        

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยคํานึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 

(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมอืง และจัดสรรพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยจาก

สาธารณภัยอยางเทาเทียม  

(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดใหมีแนวปองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  โดยใช

โครงสรางทางธรรมชาติ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 89 



 

 
 
 

(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศกัยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการฟนสภาพ    

และซอมสรางท่ีอยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกําหนด

แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไปสูการปฏิบัติ 

 การขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลนาเจริญ ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) 

การวิจัยและพัฒนา   และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเจริญ 

9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

พ.ศ.2564-2570 ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอเดชอุดม พ.ศ.2564-2570 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564-

2570 การจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวน

สถานการณตาง ๆ นโยบาย กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโนมสถานการณทางสังคม รวมทั้งการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผานมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 
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      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีมีหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรับผิดชอบใน

ฐานะผูอํานวยการทองถิ่น 

9.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564  โดยมีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน

ตําบลนาเจริญ เปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแลยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

(1) เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน         

และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

การสื่อสาร และถายทอดแผน โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจําลองฉาก

ทัศน  เปนตน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 

(Sense of Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 

  

  

 (2) จัดทําแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงานสูระดับพื้นท่ี โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหนวยงานที่มีเปาหมายและตัวชี้วัด         

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

     (3) ผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ทุกหนวยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการที่ เก่ียวของ เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

และการจัดสรรงบประมาณใหแกระดับพื้นที่ 

     (4) จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  แผนเผชิญเหตุใหสอดคลองกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ 

เครื่องหมาย สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และ

สําหรับใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ

เปนกรอบในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 91 



 

 
 
 

     (5) กําหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้ง

นโยบาย และกฎหมายตาง ๆ โดยมีแนวทางดําเนินการของแตละภาคสวน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 9-1 : แนวทางดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

ลําดับที่ การดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.
2564 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

2 จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการป องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอําเภอเดชอุดม และจังหวัดอุบลราชธานี อยางตอเน่ือง เพื่อ

เชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    

พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 

 

 

 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สนง.ปภ.จว.  

อุบลราชธานี 

- ศูนย ปภ. เขต 13 

อุบลราชธานี 

 

 

4 จัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ การ

รวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชํานาญรวมกับ

หนวยงานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สนง.ปภ.จว.  

อุบลราชธานี 

- ศูนย ปภ. เขต 13 

อุบลราชธานี 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร
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ลําดับที่ การดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

5 จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน

ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด งบพัฒนาทองถิ่น

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกร    

สาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สํานักงานจังหวัด

อุบลราชธานี 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

6 กําหนดแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุงเนนการ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมีสวน

รวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ 

ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัด    

และกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ

ของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปนกรอบแผนงาน/

โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สํานักงานจังหวัด

อุบลราชธานี 

- ห น ว ย ง า น ที่

เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก า ร

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของทั้ งดานวิชาการและการปฏิบัติ    

สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สพป.เขต 5 

เดชอุดม 

 

8 สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         

ท้ังสวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ใหผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตาม

- อ งค ก า รบ ริ ห าร

สวนตําบลนาเจริญ 

- สนง.ปภ.จว.  

อุบลราชธานี แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                     หนาที่ 93 



 

 
 
 

ลําดับที่ การดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญไปสูการปฏิบัติ ในชวง

กลางแผนและปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

 

- ศูนย ปภ. เขต 13 

อุบลราชธานี 

- สํ านักงานจังหวัด

อุบลราชธานี 

 

โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน

ตําบลนาเจริญ พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1
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แนวทางขับเคล่ือน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยุทธศาสตร                                                การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ 

 

 

เชื่อมโยงเปาหมาย กลยุทธ             

และมาตรการในการลดความเส่ียง           

จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      

ใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงาน

และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช

ประโยชนรวมกันของหนวยงาน

ภาครัฐรวมกับองคกร ภาคเีครือขาย  

และภาคสวนตางๆ 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการนําองคความรูการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูการขับเคลื่อนแผน 

ไปสูการปฏิบัติ 

(2) การส่ือสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพรความรูผานส่ือตางๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคสวน รวมทั้งกลุมเปราะบาง 

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น และแผน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือการวางแผนและเลือกใชมาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(3) การลงทุนดานการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบบสรางความเปนหุนสวน 

(4) การฝกอบรม การฝกซอม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 

(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถ รูเทาทันภัย โดยปรบัใชและพัฒนาระบบอัจฉริยะ            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 

 
(1) การกําหนดใหหนวยงานหลักและภาคีเครือขายความรวมมือ จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ

งบประมาณ บุคลากร องคความรู ขอมูล เปนตน) และการลงทุนเพ่ือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) การจัดใหมีระบบและกลไกการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธภิาพ 

(3) การเชื่อมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ี ท้ังในระดับภมูิภาค และนานาชาติ  

(4) การเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย ระบบการแจงขาวและการเตือนภัยของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหนวยงานมีการบรรจุ                 

แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคสวนสามารถถายทอด     

องคความรูการลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยสูแนวปฏิบัติในลักษณะ

ตางๆ ได 

(3) ไดหุนสวนความรวมมือเพ่ือ      

การลงทุนดานการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเช่ือมโยงในเปาหมาย

และวัตถุประสงคการลดความเส่ียง

จากสาธารณภัย 

(5) หนวยงาน เครือขาย และชุมชมมี

กิจกรรมการเตรียมพรอมเพ่ือการ

ลดเความเส่ียงจากสาธารณภัย และ

ทบทวนบทเรียนจากการฝกซอม 

(6) แผนการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยทุกระดับมีการดําเนินงาน

เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       

รวมถึงองคความรู เพื่อเปนแนวทาง     

การปรับปรุงแผนและการดําเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปนแนวทาง

ปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรมลดความ

เส่ียงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได 

(9) รูปแบบขอมูลความเส่ียงและระบบ

เตือนภัยที่ครอบคลุม 

เสริมสราง พัฒนา 
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด 

และกําหนดใหประเดน็การลด         
ความเส่ียงจากสาธารณภัย               
เปนสาระสําคัญของแผน 

แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการขับเคล่ือนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2564 - 2570 ไปสูการปฏิบัติ 

 

การติดตาม 

และประเมินผล 

 

 

1. ใหกลไกติดตาม                   

ความกาวหนา 
และผลการดําเนินงาน 

(1) การจัดการความรู และถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูการกําหนดมาตรฐานตางๆ  
(3) การสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนา         
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    

และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกําหนด

วัตถุประสงค และตัวช้ีวัดการลด 

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเส่ียง          

จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ

เก่ียวตอเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี

เปาหมายการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภัยของทุกภาค

สวนรวมกัน  

(4) หนวยงานสามารถนําไป

ดําเนินการตามแผนและการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเปนระบบรวมกันทุก

ภาคสวน 

(5) เครือขายชุมชนปลอดภัยที่มี       

การทํากิจกรรมการลดความเส่ียงจาก        

สาธารณภัย 

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกําลังอยาง

เปนระบบดวยมาตรฐาน 

(7) แผนไดรับการปรับปรุง ดวย

บทเรียนจากการประเมินผล พรอม

ทบทวนโดยสอดคลองกับกฎหมาย

และสถานการณสาธารณภัยที่เปน

ปจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสรางแนวปฏิบัติการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภัยตามองค

ความรู/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเขาถึงขอมูลความเส่ียง 

และสามารถเตรียมพรอมเพ่ือความ

ปลอดภัย 

2. ใหกลไกประเมินผลลัพธ 
การดําเนินงานการลด            

ความเส่ียงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะหบทเรียน           

เพ่ือการปรับปรุง 
 

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีขอเสนอแนะ               
การดําเนินการหรือยุทธศาสตร เพ่ือใหมี
การปรับแผน โดยไมตองรอใหแผนส้ินสุด 
3.2 การใหชองทางการปรับปรุงระหวาง     
การดําเนินการตามยุทธศาสตร  

 

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

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                   หนาที่ 95 



 
 

 

 

 

9.2 การติดตามและประเมินผล 
    การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล 

นาเจริญพ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด จําเปนตองมีกลไกการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลเชิงยุทธศาสตรที่ มี กระบวนการและการจัดการให เกิดการทบทวนท้ังดานการจัดการ 

(Management Review) และการทบทวนผลงาน  (Performance Review) ที่ เหมาะสมและทั นตอ

สถานการณ  
(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห 

การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษที่เชื่อถือได และหลักความ

รวมมือระหวางหนวยงาน และภาคสวนตางๆ ในสังคม พรอมทั้ง กําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลเสนอตอ

คณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล 

นาเจริญพ.ศ. 2564-2570    ท้ังรายป กลางแผน และปลายแผน โดยใหคณะกรรมการจัดทําแผนฯ เปนหนวย

รับผิดชอบหลักดําเนินงาน  ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ

ติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะทํางานติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ. 2564-2570 ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสําคญั 

2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 

3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง 

จัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการ

ดําเนินงานตอไป 

(1.2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

1) การติดตามและประเมินผลรายป 

2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 

3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

โดยใหจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.

2564-2570 ตอไป 



 

 
 
 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 เปนกลไกใน

การประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ

การในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570  

 

   

 

(2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการ

ปฏิบัติ รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ

ประเมินแหลงขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และ

ผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล

ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                หนาที่ 96 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 

      ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 

เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทํา

รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ 

การขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยัง

ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินงานตอไป 

การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตําบลนาเจริญ ตอไป 

 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 

      เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได    

มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         

และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ   

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น  

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570              หนาที่ 97 



 

 
 
 

การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ

การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้ งกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          

การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดงันี้ 

       (1) องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน

การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที่ เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ

ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาขององคการบริหารสวน

ตําบลนาเจริญ เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (3) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยคร้ังสําคัญที่ผานมา

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวนตําบลนาเจริญ 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กําหนดวาในกรณีท่ี

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตางๆ ตาม

พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ

จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรอืทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

ดังนั้น หากองคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ ไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 

และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน หรือมี

การวิจัยและพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ ทันสมัยและ

เหมาะสม องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ พ.ศ.2564 - 2570                 หนาที่ 98 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก 


