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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

     1.1 สภาพทั่วไปของ (ระบุชื่อ อปท.) 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตั ้งอยู ่ที่  หมู ่ที ่ 7 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม         

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 12.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,631 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ 
ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ตดิต่อกบัตำบลบ้านแหลม  และตำบลบางครก  อำเภอบ้านแหลม 
        ทิศใต้  ตดิต่อกบัตำบลหนองโสน  อำเภอเมือง 
        ทิศตะวันออก ตดิต่อกบัตำบลบางขุนไทร  และตำบลท่าแร้งออก  อำเภอบ้านแหลม 
        ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอเมือง  และตำบลบางครก  อำเภอบ้านแหลม 
1.1.2 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านดอนเทพศักดิ์    หมู่ที่ 2 บ้านคลองแหลม   
หมู่ที่ 3 บ้านคลองมอญ     หมู่ที่ 4 บ้านป่าขวาง 
หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธ์ิ   หมู่ที่ 6 บ้านวัดกุฏิ 
หมู่ที่ 7 บ้านในพัฒนา 
1.1.3 ประชากร ศาสนา 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน 5,070 คน 
จำแนกเป็นเพศชาย 2,483 คน   เพศหญิง 2,587 คน 
จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 17 ปี) เด็กชาย  537  คน เด็กหญิง 496 คน 
จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย 369 คน เพศหญิง 474 คน 
จำนวนผู้พิการ    เพศชาย 67 คน เพศหญิง 70 คน 
จำนวนสตรีมีครรภ์ ....ไม่ทราบข้อมูล....คน  
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง 10 คน 

  จำนวนครัวเรือน 1,401 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ....ไม่ทราบข้อมูล....คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 60 

ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๔ (ทีม่า : ขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องอ าเภอบา้นแหลม) 
 
 หมายเหตุ  1 รายละเอยีดปรากฏตามภาคผนวก ช  
        2 ประชากรแฝง  *หมายถึง  ประชากรกลุ่มทีไ่ดเ้ขา้มาท างานหรือเรยีนหนังสือในจงัหวดัที่ตนไม่ไดพ้กัอาศยั 
ลกัษณะเชา้ไปเยน็กลบัและหมายรวมถงึกลุ่มทีม่าอาศยัอยู่ประจ าแต่ไม่มกีารยา้ยทะเบยีนบ้านหรอืไม่มีชื่อในทะเบยีนบ้านที่
ตนพกัอาศยั 
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1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

รองลงมาได้แก่ การประมง รบัจ้างทัว่ไป รบัราชการ และค้าขาย ตามล าดบั  เนื่องจากสภาพภูมศิาสตร์ที่
เหมาะสมกบัการเพาะปลูก การเลี้ยงสตัว ์การประมง เฉลีย่รายไดป้ระชากรต่อหวั/ต่อปี ประมาณ (ไม่ทราบ
ขอ้มูล) บาท  
            ทีม่า : แผนพฒันาสีปี่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้  

 
1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้  มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ าคญัสามารถเดนิทาง

ตดิต่อกนัระหว่างอ าเภอบา้นแหลม  และอ าเภอเมอืง  ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยสามารถเดนิทางไดท้างรถยนต์ 
บนถนนทางหลวงหมายเลข 3178 และทางเรอื ผ่านเสน้ทางแม่น ้าเพชรบุร ี

 
  1.1.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 

         องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ มลีกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม มี
แม่น ้าล าคลองส าคญัไหลผ่านหลายสาย ไดแ้ก่ 
         1.  คลองหัวตะเข้ หมู่ที่  1       6.  คลองกาหลง หมู่ที่  1 
 2.  คลองวัดไทรทอง หมู่ที่  1  7.  คลองแหลม หมู่ที่  2 
 3.  คลองต้นไทร หมู่ที่  1-3  8.  คลองเจ๊ก หมู่ที่  3 
 4.  คลองต้นไทร  หมู่ที่  1  9.  คลองท่าแร้ง หมู่ที่  5,7,4,3 
 5.  คลองดอน หมู่ที่  1   
 6.  แม่น้ำเพชรบุรี ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  5 ถึงหมูท่ี่  6 

 
 
 

 1.1.7 สถานที่สำคัญ 

พื้นท่ี สถานท่ีส าคญั พิกดัทางภมิูศาสตร ์
หมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดไทรทอง 

วัดไทรทอง 
13.177383 , 100.000994 
13.175728 , 100.000543 

หมู่ที่ 2 มัสยิดซีรอยุดดีน 13.175697 , 99.981892 
หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 

มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามิยะห์ 
13.166191 , 99.989274 
13.159083 , 99.970757 
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หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง 
โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยาท่าแร้ง 
มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลาง)   
มัสยิดมัสยิดนัศรุ้ลบารีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

13.149296 , 99.956786 
13.150250 , 99.957007 
13.148975 , 99.958702 
13.156957 , 99.960408 

หมู่ที่ 5 - - 
หมู่ที่ 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง 

โรงเรียนวัดกุฏิ 
วัดกุฏิ 

13.150709 , 99.949887 
13.150500 , 99.948857 
13.151001 , 99.947634 

หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 13.153390 , 99.957668 
รวม สถานที่ราชการ 1 แห่ง 

สถานบริการสาธารณสุข 1 แห่ง 
สถาบันการศึกษา 5 แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา 6 แห่ง 
พื้นที่ทิ้งขยะ 0 แห่ง 

 

 

1.1.8 สาธารณูปโภค 
พื้นที่ สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 
พิกัดทางภูมิศาสตร ์

 
หมู่ที่ 1 - 7 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประปาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
รถโดยสาร - 
การส่ือสารและโทรคมนาคม โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  

 

 
 

   1.2 สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย 
 1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจากอุทกภัย  โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจากมีพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำและคลองสายหลัก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 5 , 6 , 
7 และหมู่  4 ที่เกิดภัยข้ึนบ่อยครั้ง  และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

http://www.asphaltthailand.com/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95asphaltic-concrete-13613.page
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 1.2.2 สถิติภัย 
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสีย

ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) มีดังนี้  
          (1) อัคคีภัย (Fire) 

ตารางที่ 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง       

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน       
ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบ้านเรือน       
ท่ีเสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

2559 4 หมู่ที่ 2,3,5,6 1 - 10 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 10 หมู่ที่ 1 - 7 - - - 

2563 5 หมู่ที่ 1 - 7 - - - 

รวม 19 หมู่ท่ี 1 - 7 1 - 10 

(ที่มา : แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2563) 

 
        (2) วาตภัย (Storm)   
ตารางที่ 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง           

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน       
ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบ้านเรือน       
ท่ีเสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

2559 1 หมู่ที่ 1 - 7 1 35 1 

2560 - - - - - 
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2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม 1 หมู่ท่ี 1 - 7 1 35 1 

(ที่มา : แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2563) 
 
         (3) อุทกภัย (Flood) 
ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นท่ี   
ประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรอืน      

ท่ีประสบภัย  

พื้นท่ี
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร่(  

จำนวนสัตว ์
ท่ีรับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 1 หมู่ที่ 1 - 7 600 - - - 
2560 1 หมู่ที่ 1 - 7 900 - - - 
2561 1 หมู่ที่ 1 - 7 600 - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
รวม 3 หมู่ที่ 1 - 7 900 - - - 

(ที่มา : แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2563) 

         (4) ภัยแล้ง (Drought) 
ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสยีหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
2559 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - ไม่ทราบข้อมูล 
2560 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - ไม่ทราบข้อมูล 
2561 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - ไม่ทราบข้อมูล 
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2562 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - ไม่ทราบข้อมูล 
2563 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - ไม่ทราบข้อมูล 
รวม 1 หมู่ที่ 1 - 3 - - - 

(ที่มา : แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2563) 

 
 
 
 
 

         (7) โรคระบาด (Pandemic)  
ตารางที่ 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสยีหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

(ที่มา : แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.256๓ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2563) 
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  1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ในสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  ได้ดังนี้  
ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสีย่งจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ที่ 5,6 หมู่ที่ 4,7 หมู่ที่ 1,2,3 ความเปราะบาง 
1.  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย 
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อนกั้น
ตล่ิง ฯลฯ 
ความล่อแหลม 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพักอาศัย
ติดริมแม่น้ำ  

ภัยแล้ง หมู่ที่ 1,2,3 หมู่ที่ 4,7 หมู่ที่ 5,6 ความเปราะบาง ช่วงหน้าแล้งน้ำใม่น้ำ
เพชรบุรี มีปริมาณน้อย 
ความล่อแหลม ฝนทิ้งช่วง 

วาตภัย หมู่ที่ 3,4,7 หมู่ที่ 1,2 หมู่ที่ 6 ความล่อแหลม พื้นที่โล่ง 
ความเปราะบาง บ้านเร ือนประชาชน
บางส่วนมีสภาพไม่ทนต่อลมพายุ 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสีย่งจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อัคคีภัย หมู่ที่ 1,2,3 หมู่ที่ 5,6,7 หมู่ที่ 4 ความล่อแหลม เกษตรกรมีการเผาฟาง
ข้าว อาจทำให้ไฟลามไปติดบ้านเร ือน
ประชาชนได้ 
ความเปราะบาง เกษตรกรยังยึดติดการทำ
การเกษตรแบบดั้งเดิม 

ฯลฯ     
 
 
 
 
 
     จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
สามารถจัดลำดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1-13  :  ลำดับความเสี่ยงภัยของ 

 

ล าดบั    
ความเส่ียง

ภยั 

 

ประเภทของภยั 
 

 

ลกัษณะของการเกิดภยั 
 

1 อุทกภยัและดนิโคลน
ถล่ม 

ในฤดูฝน น ้าจากแม่น ้าเพชรบุรแีละคลองต่างๆ เอ่อลน้ท่วมพืน้ที่ 

2 ภยัแลง้ น ้าในแมน่ ้าและคลอต่างๆแหง้ขอด  ฝนทิ้งช่วง 
3 อคัคภียั ไฟไหมป่้าหญ้า และไฟฟ้าลดัวงจรไหมบ้า้นเรอืนประชาชน 
4 วาตภยั เกดิลมพายุพดัหลงัคา บา้นเรอืนประชาชน 
 
 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
      ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จึงทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภัย อัคคีภัย   นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่ง
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การคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น 
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่ 1-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังนี้ 

ภยั/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภยั 

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

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อคัคีภยั ปี
ใหม่ 

ตรุษจนี          ปี
ใหม่ 

อุบติัเหตุ
ทางถนน 

 
ปี
ใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปี
ใหม่ 

 
หมายเหตุ เฝ้าระวงัตลอดทัง้ปี 

 
 
 

บทที่ 2 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีเป้าหมายสูงสุด “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็ว
ทั่ว-อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ภัยที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมา นำมาทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้
เป็น แนวทางในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยมีสาระสำคัญ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งได้กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้งตามนโยบาย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้ 
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2.1.1 ม ุ ่ ง เน ้นการลดความเส ี ่ยงจากสาธารณภัยด ้ วยการสร ้ างความตระหน ักร ู ้ ให ้ท ุกภาคส ่วน  
ของสังคมไทยเข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การประเมินความเส่ียงและการใช้ข้อมูล
ความเส่ียงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทันภัย 

2.1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ยกระดับมาตรฐานระบบการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พร้อมทั้ง
การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ 

2.1.3 สร้างระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วหรือดี
กว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อลดความเส่ียงเดิมและป้องกันความเส่ียงใหม่  

2.1.4 สร ้างการเป็นหุ ้นส่วนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยร ่วมกับหน่วยงานเคร ือข ่าย  
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อปท. 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ให้ อปท. กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อำเภอ 

2.3 วิสัยทัศน ์
ลดความเส่ียงสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น เคียงข้างประชาชนเมื่อเกิดภัย 

 

2.4 พันธกิจ 
บูรณาการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.5 เป้าหมาย 
 ลดความเส่ียงและความรุนแรงของสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นเมื่อเกิดภัย 

2.6 ตัวช้ีวัดความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2.6.1 การลดความ
ส ูญเส ียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(2) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา ด้วย
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การพัฒนาโครงสร้างและบริการพื้นฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถฟื้นกลับได้
เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย  

2.6.2 ก า ร เ พิ่ ม
ศ ั ก ย ภ า พ ใ นกา ร
จัดการความเส ี ่ยง
จากสาธารณภัย  

(1) จำนวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการบรรจุองค์ประกอบ
ประเด็นการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(2) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลความเส่ียงสาธารณภัย  

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟอูย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
 (1.1)  เพื่อจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้ง

การเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
 (1.2)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการลดความเส่ียงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่  

 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 (2.3)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทกุระดับเสริมสรา้งความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
    (1.1)  เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     (1.2)  เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์  
     (1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด  
 (2) กลยุทธ ์
 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ 
 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 (2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟืน้ฟูอย่างยั่งยืน 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1) เพื ่อฟื ้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั ่วถึง ต่อเนื่อง  

เป็นธรรม สอดรับกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิต
ได้ตามปกติ 

  (1.2) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
หรือให้ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

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

Assessment : PDNA) 
 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู 
 (2.3)  เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  
 (1) เป้าประสงค์ 
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  (1.1)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน  

  (1.2)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  (1.3)  เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยระหว่างประเทศ 
  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
  (2.4)  ส่งเสริมความเป็นประเทศที่มีบทบาทนำด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1)  เพื ่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ให้การจัด         

การความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1.2)  เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันด้วยการรู้ เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
  (2.2)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  (2.3)  พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
       (2.4)  ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (2.5)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุ่งเน้นการลด
ความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
_________________________________________________ 

 

การส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
___________________________________________________ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง   
พ.ศ.2564 - 2570 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่น
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะ
สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 
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2.8 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

      2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

     องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใช้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา
ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสนับสนุนงบประมาณเพื ่อการป้องก ันและบรรเทา  
สาธารณภัยในพื้นที่ของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ซึ่งกำหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นใดในการแจ้ง 
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 

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

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ       

และหน้าที ่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น        
ของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (22) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 

 

งบประมาณ สาระสำคัญ 
 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
ในการให้บริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
            - ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 
ส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เง่ือนไข... 
             - ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
                    - ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                   - ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมี
การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรง
ชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิต และ
ทรัพยสิ์น หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรือการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
                   - ข้อ 7 กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพื ้นที ่เก ิดภัย ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง           
เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
                             (2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
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                   - ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพบิัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
                               กรณีสิ ่งสาธารณประโยชน์ที ่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยให้
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                   - ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยโครงการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
                    - ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความจำเป็นต้องเบิกจ ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
          9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                     - ข้อ 4 อาสาสมัครที่ได้รับคำส่ังจากผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน 
                      - ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย... 

                     - ข้อ 6 กรณีมีการส่ังใช้อาสาสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 

 

 2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

1. เงินทดรองราชการ          
ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  

เม่ือคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้ หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการที่มีเงินทดรองราชการใช้วงเงินทดรองราชการในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดย
เร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที ่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู ้ใด การใช้จ่ายเงินต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพ
เดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการ
ช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ดังนี้ 
 (1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เม่ือคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
ใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000  บาท  
   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน 
  (1.2) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของสำนักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน 
  โดยการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
  (2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่  
ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เม่ือได้มีการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้วให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
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2. เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
รีบดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำ
ได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้  
 (1) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือความม่ันคงของรัฐ 
  (2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรง 
  (3) เป็นรายจ่ายที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ
และมีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
 (4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 

       2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เป็นบรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มี
กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสำคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      
จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและผลักดันการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขขององค์กรผู้ให้การสนับสนุน และไม่ขัดแย้ง
กับแนวทางการดำเนินงานในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ….   
โดยแบ่งเป็นเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังนี้ 
(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์น
ดังกล่าว โดยการใช้เงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งการใช้กองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
(3)  อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัที่นอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
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บทที่ 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 
ไม่ซ้ำเดิม และไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการดำเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ 
(Closed Loop) อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัยจึงเป็นการจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู 
ซึ่งการดำเนินการในแต่ละห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา
ในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภัยเป็นสำคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 

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

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

เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) 
 
 
 



 

 

3.2 กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ต้องมี
การเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ    
โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที ่ตามที่ ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)   
  มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมี องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที ่ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)  
  มีหน้าที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 
  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด 
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื ่อว่า กองบัญชาการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าที่            
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการปฏิบัติ 
ระหว่างภาคส่วนตั ้งแต่ภาวะปกติจนถึงเมื ่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการกำหนด
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที ่ต่าง ๆ และต้องมีการจัดทำ     
แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง 
ต้องจัดให้มีสถานที่ และส่ิงอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยข้ึนกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 

 



 

 

 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3)      
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)                 มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมส่ังการ และบัญชาการ 
 (2) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ทำหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั ้งรายงาน        
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื ่อตัดสินใจในการร ับมื อ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เป็นผู้อำนวยการกลาง  
 (3)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในพื ้นที่จังหวัดที่ร ับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ       
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดที ่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง
ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ทำหน ้าท ี ่อำนวยการ ควบค ุม สน ับสน ุน ประสานการปฏิบ ัต ิ ในการป้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั ้งดำเนินการสนับสนุน  
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่       
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
  (5)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)  
   ทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต 
 
 
 



 

 

 (6) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
 ทำหน้าที ่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ      
ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

 (7) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ  รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้มีการ
จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการเทศบาล เป็นผู้อำนวยการ  ทั้งนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 
 ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง 
หรือเขตพื้นที ่อื ่นเมื ่อได้ร ับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล /ผู ้อำนวยการองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ผู้อำนวยการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รองผู้อำนวยการ 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม กรรมการ 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
7. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน กรรมการ 
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่นายอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ 
9. ผู้แทนสถานศึกษาที่นายก ทน./ทม./ทต./อบต. เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ 
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ ที่นายก ทน./ทม./ทต./อบต.เห็นสมควร
แต่งตั้ง 

กรรมการ 

12. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหต ุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร 
 

 

อำนาจหน้าที่ 
1.  จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน    

ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น จัดให้มี
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  

3. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด   
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนท้องถิ่น เพื่อควบคุม         
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเส่ียงภัย
ในพื้นที่อปท. 

5.  ช่วยเหลอืผูอ้ านวยการจงัหวดัและผูอ้ านวยการอ าเภอตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
6. สนับสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ที่หรือพื้นที่

ใกลเ้คยีงเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

 

 
 



 

 

 
แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์    
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รายงานผู้อำนวยการอำเภอ 
พร้อมทั้งประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแหลม ให้สนับสนุนการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ 
บูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 



 

 

 
3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 

ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั ้น จะต้องมี      
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้งกับ มณฑลทหารบกที่ 15 ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์
ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมี
แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่  ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ของหน่วยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นศูนย์กลางใน

การประสาน การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ รายงาน 
การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อร่วม
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

(2) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล  ในจังหวัด       
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร่วมกับองค์การ
สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

(5) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตวัที่
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจใน
การปฏิบัติการ 

 
 
 



 

 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่         
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน
หน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื ้องต้นแก่ผู ้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งลำเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ   
ผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
ตารางท่ี 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

ลำดับที ่ รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

1 มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน 032 400 388  

 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย 

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

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื ่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ                   
ม ีผู ้ทำให้เก ิดขึ ้น อุบัต ิเหตุ หรือเหตุอื ่นใด ซึ ่งก ่อให้เกิดอันตรายแก่ช ีว ิต ร ่างกายของประชาชน                  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั ้งนี ้ ขึ ้นกับพื ้นที ่ ประชากร ความซับซ้อน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และส่ังการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรทีี่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย  
ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 

 



 

 

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 มาตรา 20 จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจส่ัง
การ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอ ให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั ่งอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องสนับสนุนการจัดการ       
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

3.6.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่ 
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย 

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

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

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

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

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 



 

 

 (1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรพัยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  (1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
    (1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเง ินทดรองราชการเพื ่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอ่ืนๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน พ.ศ. 2554 
 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 (3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (3.16) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 (3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 (3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 



 

 

 (3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 (3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 (3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 (3.26) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 (3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 (3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 (3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 (3.33) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 (3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 (3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 (3.37) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
 (3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 (3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 
 (3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 (3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 (3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง      
และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำมากำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงที่มอียู่เดิม   
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ่ยงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที ่ทำให้เกิดความเปราะบาง        
และเพิ่มศักยภาพในการจัดการให้สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม    
อันนำไปสู่การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)  

ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ ภัยความล่อแหลม 
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเส่ียง  (Risk) = 

 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน   
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ     
ที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

 

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

        ศกัยภาพ (Capacity) 



 

 

4.1 แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื ่องจากสาธารณภัยเป็นเรื ่องของคนทุกคน  
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางให้ดำเนินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ 
ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพือ่ลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้น เพื่อให้เข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัย  เสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟื้นฟู 
4.2 เป้าประสงค์ 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

4.2.2 เพื่อให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเส่ียงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่ 

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ดังนี้ 

 (1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย  
(1) จัดทำฐานข้อมูลเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติ        

สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ 
ที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเช่ือมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับ
โดยกำหนดให้มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ  

(1.2) วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสร้างฉากทัศน์/สถานการณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment) 
เป็นการใช้สถานการณ์หรือสถิติของภัยที่เคยเกดิข้ึนในอดีต เพื่อค้นหาความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่นำความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัย       
ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงในทุกมิติ (Inclusive DRR)  

   
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่น 

 



 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง วางแผนเพื่อป้องกันความเส่ียง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และความ
ล่อแหลม การเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนำผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก
หน่วยงาน มาใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัตามภยัประเภทต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและ
จัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

อุทกภัย            
 

   1. จัดทำฐานข้อม ูลสถ ิติ  
เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่
เส่ียงภัย 

2. สร้างระบบการแจ้งเตอืน
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
3 .  ว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัยเส ี ่ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 
4. ประเมินความเสี ่ยงภัย

จากอ ุทกภ ัยและดิน
โ คลน ถ ล่ ม โ ด ยก า ร
ประเม ินภัยและความ
ล่อแหลมเพื ่อประเมิน
โอกาสหรือความเป็น   
ไปได้ที ่จะเกิดอุทกภัย
และ ด ิ น โ คลน ถ ล่ ม 
รวมท ั ้ งศ ึกษาว ิ ธ ี ลด
ผลกระทบ เพื ่อนำไป
กำหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการบริหาร

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอก   
ลำน้ำสาธารณะ      
และการขุดสระกักเก็บ
น้ำเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักน้ำ และสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
3. ปลูกไม้คลุมหน้า
ดิน กันดินพังทลาย  
4. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ำ 
5. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
6. โครงการรณรงค์   
ปลูกป่า/หญ้าแฝก 
ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 

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

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 

2.งบประมาณ
อื่น 

 



 

 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

จัดการภัยจากอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม 

1. การฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดอุทกภัย 
2. โครงการด้าน
การจัดทำข้อมูล
สถิติภัย 

   3. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ
การแจ้งเตือนภัย 

ภัยจากการ
คมนาคมและ
ขนส่ง 

   1. การกำหนดจุดเส่ียงของ
การเก ิดอ ุบัต ิเหตุทาง
ถนน 

2. ว ิ เคราะห์ป ัจจ ัยเส ี ่ ยง      
และสาเหตุของการเกิดภัย 

 

ใช้โครงสร้าง  
1. โครงการ
ปรับปรุงถนน 
2. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ไม่ใช้โครงสร้าง   
1.โครงการอบรมให้
ความรู้ วินัยจราจร
แก่ประชาชน 
นักเรียน นกัศึกษา 
2. โครงการณรงค์      
การสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 
3. ส่งเสริม
มาตราการตรวจจับ 
กวดขันวินัยจราจร 
4. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่

  



 

 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเคราะห์จุดเส่ียง 
5. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเคราะห์ปัจจัย
เส่ียง และสาเหตุ
ของการเกิดภัย 
6. กิจกรรมประชุม
ห น ่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ
แผนที่เสี ่ยงภัยระบุ
เ ส ้ น ท า ง ท ี ่ เ กิ ด
อุบัติเหตุซ้ำซาก  

ฯลฯ 
อัคคีภัย    1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ 

เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่
เส่ียงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

1. จัดตั้งศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกัน
ภัยชุมชนจากภัย
อุทกภัย วาตภัย
และอัคคีภัย 
2. โครงการด้าน
การจัดทำข้อมูล
สถิติภัยฯลฯ 
 

 1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
2.
งบประมาณ
อื่น 

 

ภัยแล้ง    1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติ 
เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่
เส่ียงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง 
และสาเหตุของการเกิดภัย 

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอก
ลำน้ำสาธารณะ และ
การขุดสระกักเก็บน้ำ
เพื่อป้องกันและ

 1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
2.
งบประมาณ
อื่น 

 



 

 

ประเภทของภัย 

พื้นที่และระดับความเสี่ยง 
แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/
โครงการในการลด

ความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักน้ำ และสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
3. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ำ 
4. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 

ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการด้าน
การจัดทำข้อมูล
สถิติภัย 

   2. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ
การแจ้งเตือนภัย 

ฯลฯ 
ฯลฯ        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย           
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้กำหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความ
เส่ียง จากสาธารณภัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดงันี้ 
    (3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยงของพื้นที่
ตนเอง เพื่อให้มีความตระหนัก  เข้าใจความเสี่ยงในพื้นที่รู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เช่น 
การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที ่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต 
     (3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถิ่น  ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเส่ียงของพื้นที่  
    (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่และลดความเส่ียงที่มี

อยู่เดิมด้วยมาตรการและวิธีการที ่หลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ         
ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิม       
โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น 
   (1.1) ย ้ายท ี ่ต ั ้งช ุมชน หม ู ่บ ้านและอาคารสถานที ่ออกนอกพื ้นท ี ่ เส ี ่ยง ต ่อการเกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำกฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนที่อยู่อาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินการทั้งที่ใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง    
เพื ่อขจัดหรือลดโอกาสที ่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื ่อเตรียมการด้าน
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน ทั้งการป้องกัน 
บรรเทาและระงับภัยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 



 

 

 
 (2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น 
เช่น อาคาร เขื่อน กำแพง อ่างเก็บน้ำ ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกำลังบำรุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ   
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่าควรใช้การป้องกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เส่ียงภัยนั้นๆ ประกอบด้วย 
     (1) จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง 
ฝาย รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง     
และการระบายในฤดูฝน  
     (2) ก่อสร้างกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดิน    
จากการกัดเซาะชายฝ่ังของทะเลและแม่น้ำ 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นที่เส่ียงภัยต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อกำหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
     (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกำลังบำรุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้
การได้ตลอดเวลา 
  (2.2) มาตราการทีไ่ม่ใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยทำให้     
การดำเนินงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การใช้มาตรการด้าน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง    

(1) กําหนดเขตพื้นที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเล่ียง
พื้นที่เส่ียงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทำแผนที่เส่ียงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่าง ๆ การกำหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 

(2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตล่ิง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมนํ้า  
(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลมุหน้าดิน  

กันดินพังทลาย ทำแนวปลูกแบบขวาง แนะนำพันธ์ุพืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

(4) ออกมาตรการที่จำเป็นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐ    ใน

การป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ       ที่
เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 

 
 
 



 

 

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้นำแนวคิดการลดความเส่ียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ของ อปท. โดยได้จัดทำโครงการ/
มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการป้องกันและลด
ผลกระทบ  ตามภัยประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่ 
   (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ ่งเป็นการตกลงทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู ้เอาประกันภัยกับผู ้ร ับประกันภัยที ่อีกฝ่ายตกลง         
จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะได้รับ
ค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจากผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่าว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ ่งคือตราสารหนี้      
ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กำหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่าระดับที่กำหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนที่ตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง     
ที่สูงขึ้นแต่หากไม่เกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินตน้คืน 
เมื่อครบกำหนด และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 

  (4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ได้แก่ 
   (4.1) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเครื ่องมือและกิจกรรมในการสร ้าง        
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความร่วมมือ ทำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.) และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม 
และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน 
ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบูรณาการ
หน่วยงานที ่รับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที ่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาประเภทของภัยที่ เป็น
นโยบายเน้นหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเส่ียงสูง ตามความจำเป็นของสภาพพื้นที่ 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
    กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

แร้ง จัดทำแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย บัญชีจำนวนผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่
รองรับ การอพยพให้อยู่ในพื้นที ่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที ่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน         
การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารสำหรับการอพยพ  



 

 

    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ          
และสามารถดำเนินการอพยพเคล่ือนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ให้ดำเนินการดังนี ้
           1) จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เส่ียงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย  
       4) จัดทำป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื ่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขั บเคลื ่อน ๔ ล้อ         
ไฟฉาย พลุส่องสว่าง นกหวีด เส้ือชูชีพ ฯลฯ 
       7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
    ทั้งนี ้ ในการจัดทำแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้กำหนดรายละเอียดโดยสำรวจ    
และจัดทำบัญชีจำนวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลำดับความเร่งด่วน การกำหนดเขตพื้นที่       
รวมพลและพื้นที ่รองรับการอพยพ การกำหนดเจ้าหน้าที ่ดำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่         
ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน การสำรวจยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการ
อพยพ การกำหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน การกำหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รองรับ
การอพยพ การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย  
ในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการดำรงชีพและระบบ
สุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค และส่ิงอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่างระเบียบในการ
ควบคุมการใช้ส่ิงเหล่านี้ 
    นอกจากนี ้ ให้แบ่งการปกครองในพื้นที ่อพยพออกเป็นกลุ ่ม และจัดทำทะเบียนและจัด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก และสตรีตามลำดับ และจัดเตรียมพื ้นที ่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะ         
ความจำเป็น เช่น ต้องห่างจากพื้นที่อันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพื้นที่ที่สามารถ
จัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ ่งอำนวยความสะดว กและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น 

ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอาคารที่จะใช้เป็น ศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวไว้และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงช่ัวคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผู้ประสบภัยที่เข้าพักพิง ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานที่ตั ้งศูนย์พักพิงชั ่วคราว  โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อปท. ต้องดำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั ้งจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ            
กลุ ่มเปราะบาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี ่ยงต่อการเกิดซ้ำ มีการคมนาคมที่สะดวก มีความพร้อม             
ของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า รวมทั้งต้องกำหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ชัดเจน  

(4.3.2) กำหนดให้ม ีปัจจัยความจำเป็นขั ้นตํ ่าของศูนย์พ ักพิงชั ่วคราวที ่ เหมาะสม           
ตามมาตรฐานสเฟียร์  

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้กําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ) 
ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ให้ม ีการบร ิหารจัดการข้อม ูลผู ้อพยพ  โดยมีการเก็บบันทึกข้อม ูลท ี ่จำเป็น 
ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 (4.4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความต่อเนื ่อง เป็นแผนปฏิบัต ิงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉ ินใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ  จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อหน่วยงานหรอื
องค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (2) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี ่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 
 
 
 



 

 

   (3) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (4) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
 
      ฯลฯ 
 
 (4.5) การแจ้งเตือนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการดำเนินการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ      
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
เพื ่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที ่จะเกิดขึ ้นได้อย่างทันท่วงที          
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพื่อให้หน่วยงาน
และ/หรือบุคคลที่กำลังเผชิญความเส่ียงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)      
จะมุ ่งเน้นกระบวนการดำเนินการตั ้งแต่ต้นทางในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี ่ยง เพื ่อแจ้งเตือนไปยัง
หน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง             
และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย    
4 องค์ประกอบหลัก ตามแผนภาพที่ 4-1 ได้แก่ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบสำคัญของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อนำมาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้
ตรงกับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดข้ึนการประเมินความเส่ียงไม่ควรดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพื้นที่ 
 (2) การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ (Monitoring and Forecasting) 
เป็นขั้นตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ ้นเชิง
พื้นที่ในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data 
Analytical BIG DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อให้การคาดการณ์มีความถูกต้อง 
แม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3) การแจ้งเตือนภัยและการสื ่อสาร (Dissemination_and Communication)    
ต้องจัดทำข้อความ หรือคำแจ้งเตือนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากที่สุด (เวลา
ที่จะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ) 
เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบส่ือสาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภัย 
 (4) ความตระหนักร ู ้และการตอบสนองต่อการแจ ้งเตือนภ ัย (Public 
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือนแล้ว
ต้องรู้เท่าทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการใน ภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
 



 

 

   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้ง
เตือนภัยตามแต่ละประเภทของสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กำหนดกระบวนการเตือนภัย 
ดังนี้ 

    (1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ ์
1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื ่อทำหน้าที ่เฝ้าระวัง      

และติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง 
พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้ม
การเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก     
และความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ 
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ 
อปท.) แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน

พื้นที่ที่มีความเส่ียงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาสำหรับ
การแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อปท. ..... (ช่ือ อปท.) เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การ
แจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทำความเข้าใจ กับข้อมูลที่ได้รับ   

 
 
 



 

 

(3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า        
ร้อยละ 60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชน
ในพื้นที่เส่ียงภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ให้นำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของ
สาธารณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม/น้ำป่าไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิ
จะมีระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมงในการแจ้งให้อพยพ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กำหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย 
ดังนี้  
       (1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบรหิารราชการแจ้งเตือน        ผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง การปกครองท้องที่ ได้แก่ กำนัน      
และผู้ใหญ่บ้าน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพื้นที่  ให้กับกลุ่ม       
ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป 
      (2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำหมู่บ้านหรือตำบล  หรือแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีการแจ้งเตือน
ภยั 

แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง 
-  สถานีวทิยุกระจายเสยีง /สถานีโทรทศัน์ 
-  วทิยุสมคัรเล่น โทรศพัท์มอืถอื /โทรสาร 
-  หอกระจายข่าวเสยีงตามสาย 
-  ไซเรนเตอืนภยัแบบมอืหมุน 
- แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ฯลฯ 

 

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  
-  ส่วนราชการภายในอ าเภอ 
-   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นที ่
-  ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน 
-  กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ (พื้นทีเ่สีย่งภยั) เช่น   
กลุ่มผูป้ระกอบการ 

 



 

 

   (4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยที ่เกิดขึ ้นจะส่งผลกระทบ      
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นส่ังการให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่
ที่หน่วยงานราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกำลังทหารเป็น
หน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ 
ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบทันที 

แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อทำให้การเตือนภัยมีความแม่นยำ น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) นำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ ติดตาม
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 

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

    (3) จัดวางระบบส่ือสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบส่ือสารสำรอง 
    ระบบส่ือสารหลักที่กำหนดไว้ คือ โทรศัพท์ 032 782 097 
    ระบบส่ือสารสำรองที่กำหนดไว้ คือ เบอร์ส่วนตัวหัวหน้าส่วนราชการ 

      เฝ้า
ระวงั 
ติดตาม    

ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น
ของ

ประชาช

  การแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้า 

    การ
แจ้งเตือน

ภยั 

   การ
รบัมือ 
    และ

• เฝ้าระวงัสถานการณ์ 
  สาธารณภยั 
• เฝ้าระวงัการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวงัระดบัน ้าใน 
  เขื่อน การระบายน ้า 
• เฝ้าระวงัระดบัน ้าใน   
  แม่น ้า 
• ตดิตามระดบัน ้าใน
คลอง  
• ตดิตามระดบัน ้าทะเล 
• ส่งขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หน่วยปฏบิตัเิตรยีม  
  ความพร้อมเตรยีม 

• หน่วยงานเฝ้าระวงั 
  วเิคราะห์ขอ้มูล 
• ประเมนิความเสีย่งภยั 
• ส่งผลวเิคราะห์เขา้ 
  คลงัขอ้มลู 
• คาดว่ามผีลกระทบให ้
  ขอ้มลูแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏบิตั ิ
• หน่วยปฏบิตัแิจ้งเตอืน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกนัและบรรเทา 
  สาธารณภยั อปท.  
  จดัตัง้ศูนย์ปฏบิตักิาร   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 

• คาดว่าผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตอืนภยั 
• แจ้งเตอืนประชาชน
ผ่าน 
  สื่อและเครื่องมอื  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตอืนหน่วยปฏบิตั ิ 
  หน่วยปฏบิตัแิจ้งเตอืน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครอืข่าย  
  เตรยีมทรพัยากร 
• ตัง้ศูนย์พกัพงิ 
• การแจ้งยกเลกิการแจ้ง 
  เตอืนภยั 

• อพยพ 
• บรหิารจดัการ 
  ศูนย์พกัพงิ 
• การรายงาน
สถานการณ์ 
• การจดัการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผูอ้พยพกลบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    (4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้
และเข้าใจความเสี ่ยงจากข้อมูลที ่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยใน ตำบล           
และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น  
    (5) จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนที่เส่ียงภัย แอพพลิเคช่ัน จัดทำ Web Service ในการนำเสนอข้อมูลและ Mobile Application 
เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง   ผ่านสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอื่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 (4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดทำแผนและขั ้นตอนในการจัดหาวัสดุ อ ุปกรณ์ เคร ื ่องม ือเครื ่องใช้           
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดให้มีสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เครื่องจักรกล         
สาธารณภัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษสำหรับแต่ละประเภทภัย วัสดุส้ินเปลือง รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
  (4.6.3) จัดให้มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูล
สาธารณภัย รวมถึงผู้เช่ียวชาญพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมูลนิธิต่าง ๆ  
                               (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับ          
สาธารณภัย ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        
ที่จำเป็นต้องใช้ การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบำรุงรักษา การฝึกทักษะความชำนาญ
ในการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั้งระบบการระดมสรรพกำลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม 
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ด้วยการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ      
และความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการนำ
เรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ ้มกันให้แก่ชุมชน 
สังคม และประเทศต่อไป  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้กำหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการ
จัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยขับเคล่ือนการบูรณาการลดความเส่ียงจาก
สาธารณภัย      ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการวางแผน และจัดสรร
งบประมาณ          เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของท้องถิ่น 
                 (1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ ้นส่วนในการลดความเสี่ยง         
จากสาธารณภัย ได้แก่ การร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
และสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ               
และการฟื้นฟู เช่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 (1.3) สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื ่องเมื ่อเกิด           
สาธารณภัยข้ึน เพื่อเป็นการเร่งให้การดำเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้ เอกชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงการให้บริการที ่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี ่ยงและระยะเวลาที่กำหนด           
เช่น จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนำนโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 



 

 

(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

เนื ่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที ่ของตนซึ ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง            
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      
หรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    
สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

   (1) การทำความเข้าใจเรื ่องการลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน          
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเส่ียงภัยของชุมชน 
                 (2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น 
                 (7) เตรียมส่ิงของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
การปฏิบติัขณะเกิดภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื ่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      
รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่  และประชาชน 
โดยให้ยึดถือว่าการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก ที่จะต้องเร่งเข้าระงับ
เหตุ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความสำคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม      
และสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถ      
เผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ 

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยสามารถเช่ือมต่อพื้นที่และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที โดยการนำระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ให้มีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าท ี่และ

ภารกิจจากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หน่วยงานใดทำหน้าที่
สนับสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุ ประสงค์)  
กลยุทธ์/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย  
ที่เกิดข้ึนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื ่องจากต้องอาศัยการประสาน         
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
ดังนั้น โครงสร้างขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจ
ปรับเปล่ียนทั้งจำนวนบุคลากร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรม 

5.2 เป้าประสงค์ 
5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น 

และเป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5.2.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์  
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด 

 



 

 

5.3 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
   
 การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเพื่อให้การจัดการ     
ในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงาน

ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งกำหนด
ระดับของสถานการณ์สาธารณภัย สำหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ตามภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนด
ความหมายของสีตามสถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อส่ังการ 

สีส้ม  หมายถึง  สถานการณ์อยู ่ในภาวะเสี ่ยงอ ันตรายสูง เจ้าหน้าที ่กำลังควบคุม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู ่ในภาวะเสี ่ยงอันตราย มีแนวโน้มที ่สถานการณ์จะ
รุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

สีน้ำเงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
ดำเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอบ้านแหลม และผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี ทราบทันที 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ  

 



 

 

  (2.1.2) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนกไ็ด้   
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  
  (2.1.3) กรณีผู ้อำนวยการท้องถิ ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้
แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 
  (2.1.4) ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการ
เบ้ืองต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อส่ังการต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 
  (2.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ต่อเมื ่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่ิงที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจส่ังให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำส่ัง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว 
  (2.1.7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำ
บัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2.1.8) ในกรณีที ่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู ้บัญชาการป้องกันและบร รเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และผู้อำนวยการแต่ละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
 (3.1) การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ทำหน้าท ี ่ เป็นกลไกที ่ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัต ิ ในการจ ัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Centre : EOC) เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ท ี ่ เก ี ่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์หนึ ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินม ีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบ                 
และโครงสร้างภายในองค์กรที ่จำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจ ระดับการจัดการสาธารณภัย         
ของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  

 
 
 



 

 

    ทัง้นี้  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทา        สาธารณภยั องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จดัตัง้ศูนย์ปฏิบติัการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
(ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมผูี้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสัง่การ เพื่อท าหน้าที่จดัการสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ      พร้อมทัง้ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ร ับผิดชอบ และประสานความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย ทุก
ขัน้ตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภยัตามขดีความสามารถโดยล าพงั ใหข้อรบั 
การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแรง้ออก 
เทศบาลต าบลบา้นแหลม และ/หรอื กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 

    (3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พื้นที่ 

กลุ่มภารกิจ 

หน่วยสถานการณ ์

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หน่วยจัดหา 

ส่ิงอุปกรณ์ 

หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น 

หน่วยสถานที ่
หน่วยพัสดุ 

หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง 

หน่วยการเงิน บัญช ี

หน่วยเสบียง 

หน่วยแพทย ์

หน่วยส่ือสาร 



 

 

 

(3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีดังนี ้
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สา
ธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทัง้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วน
ต่างๆเพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ         ทาง
จิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื ้นฐาน สารเคมี         
และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
     (3.2.4) ส่วนอำนวยการ ม ีหน้าท ี ่  ต ิดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์  แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดำเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกัน       
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนตำบลทา่แรง้/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ฯลฯ  
     (3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน      
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี ้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ ่นรายละเอียดตาม    
แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการกู้ชพีกู้ภยั  
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีนในพืน้ที ่
- ผูน้ าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 

ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตวัอย่าง) การจดับุคลากรประจ าศนูย์ปฏิบติัการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศนูยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง 

ส่วนปฏิบติัการ 

- รองนายก คนที ่1 
- ฝ่ายป้องกนัและรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที ่7 
- สมาชกิสภา เทศบาล/อบต. 

... 
- อาสาสมคัรต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบา้น /อสม. 
- ผูน้ าชุมชน 

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

-ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ท่าแรง้ 
- ส านักปลดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลท่าแรง้ 
- ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่4 
- สมาชกิสภา อบต. ท่าแรง้ 
- อาสาสมคัรต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบา้น /อสม. 
- ผูน้ าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวสัดกิารและสงัคม 
- ส านักการศกึษา 
- กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม 
- กองคลงั 
- ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่3 
- สมาชกิสภา อบต. ท่าแรง้ 
- อาสาสมคัรต่างๆ  เช่น อป

พร. /ต ารวจบา้น /อสม. 
- ผูน้ าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวชิาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลดั อบต.  
(งานประชาสมัพนัธ์) 

ศนูยข้์อมูลประชาสมัพนัธร์่วม 



 

 

 
หมายเหตุ : การจดับุคลากรประจ าศูนยป์ฏิบตัิการฉุกเฉินท้องถิ่นปรบัได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภยั และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์
ในการบรหิารจดัการสาธารณภยัในพืน้ที ่
 
 (3.3) ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่น (ตามแผนภาพที่ 5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 
(มาตรา 32) 

 

แผนภาพที่ 5-3  การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 

 

สา
ธาร
ณภัย 

ควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัทั่ว
ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

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

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
(มาตรา 15) 

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

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่
ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36) 
 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา-       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.
ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

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

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท.) 

รองผู้บัญชาการ (ปมท.) 

ผู้อำนวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อำเภอ. (นายอำเภอ) 

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

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

สาธารณภัย 
ร้ายแรงอย่าง

ส่ังการให้
ดำเนินการ
อย่างหนึ่ง

อย่างใดเพื่อ
ป้องกันและ

บรรเทา    
สาธารณภัย 

/  

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนใน
พื้นที่ที่
กำหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ
ของตน และชว่ยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 
19) 

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 



 

 

 
 
 
 
 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที ่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  (4.1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพื้นที่นั้น ให้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ   
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
และใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องก็สามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิดงันี้ 
       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด.... ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย 
     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตราย     
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่  ให้ผู้อำนวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

(1) ระบุประเภทสาธารณภัย 
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย 
(3) ช่วงเวลา ที่เกิดสาธารณภัย 
(4) พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 
(5) ผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ กำหนดให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่

ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผู้อำนวยการจังหวัด / ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อำนวยการจังหวัด / ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซ ึ ่ งนายกร ัฐมนตรี

มอบหมาย  
 



 

 

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 
  (4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนำเงินทดรองราชการมาใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย
พิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

พื้นที่ ผู้มีอำนาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ก็ให้ม ีอำนาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกำหนดพื ้นที่  
และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ     
และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ให้ผู้บัญชาการหรือผู ้อำนวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเง่ือนไข 
(1) พื้นที่ พื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ทีไ่ด้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2) พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พื้นที่อยู่อาศัย )จำนวนหลังคาเรือน (  
(1.4) พื้นที่ทางธรรมชาติ 



 

 

เกณฑ์/เง่ือนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเง่ือนไข 
(2) ประชากร จำนวนและลักษณะของประชากรในพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบ 

(2.1) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
(2.2) จำนวนผู้อพยพ  
(2.3) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงือ่นไขทางเทคนิคของสถานการณ ์
(3.1) ความร ุนแรงของภ ัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคน ิคของภัย         
การเกิดภัยต่อเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่

สำคัญ และเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ์การขยายต ัวของภัย พื ้นท ี ่ท ี ่จะเสียหายต ่อไป  

ระยะเวลาที่การดำเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาที ่ต ้องช่วยฟื ้นฟู
เบ้ืองต้น 

(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) กำลังคน ทั ้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้ง

อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้

ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3) ปัจจัยยังชีพสำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหล่งที่มาและจำนวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ 

(5) การพิจารณาตัดสนิใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อำนวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ทั ้งน ี ้  ให้ใช้เกณฑ์เง ื ่อนไขทางด้านพื ้นที ่/ประชากร /ความซับซ ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการ
นำเสนอเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะเป็น
อันตราย ให้ผู ้ม ีอำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550             
มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้น ออกไปจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอพยพก่อนเกิด      
สาธารณภัย และจัดให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน      
โดยให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
           (6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง ในฐานะผู ้อำนวยการท้องถิ ่น หรือผู ้ได้รับมอบหมายเป็นผู ้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย 
    (2) ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 032 782 097 
   (6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำดื่ม เท่าที่จำเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ
ผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  

(6.1.4) จัดลำดับความสำคัญของผู ้อพยพ  โดยแบ่งกลุ ่มผู ้อพยพที่ต้องได้รับการดูแล      
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา     
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม  

(6.1.5) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ โดยจัด
ระเบียบพื้นที่พักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์        
เพื่อการฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้โดยให้กองสวัสดิการ
และสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง          
จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ 
สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักปลัด 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 



 

 

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย        
และพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ โดยให้สำนักปลัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักหากไม่เพียงพอประสาน
หน่วยงานทหารในพื้นที่ 

(6.1.9) ให้มีการจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้างในพื้นที่   
โดยให้กองสำนักปลัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ โดยให้ รพ.สต. 
และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ 

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการอพยพ  โดยจัด
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจในพื้นที่เพื ่อจัดกำลังดูแล
บ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ ให้ใช้กำลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลม
เสี ่ยงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที ่ในพื ้นที ่เสี ่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพื้นที่ได้ โดยไม่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มี   
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 (6.1.13) จัดหาพื้นที่รองรับสำหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง โดยขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ร่วมกับสำนักปลัด ดำเนินการสำรวจ จัดทำบัญชี ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการ รวมทั้ง จัดเตรียม
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล สำหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
  (6.2.1) ให้ติดตามความเคลื ่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับ         
สู่ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความสับสน 
พร้อมทั้ง ให้มีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพ
กลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป 
  (6.2.2) เมื ่อได้ร ับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู ้อำนวยการท้องถิ ่น ผู ้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้ส่ง
มอบภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนได้รบัแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภยัอย่างชดัเจนให้ผู้น าชุมชน          
หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบัการอพยพกลบัและรอรบัการแจ้งจุดอพยพ
กลบั   โดยการจดัระเบียบและล าดบัก่อนหลงัของการอพยพกลบัอย่างเป็นระบบไปสู่พืน้ที่อยู่อาศยัเดมิ              
พรอ้มทัง้ประสานงานกบัเจา้หน้าทีท่ี่รบัผดิชอบควบคุมดูแลการอพยพกลบั 



 

 

 (6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามล าดบัและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทัง้
ก าหนดพื้นที่รองรบัการอพยพส่วนราชการ ครอบครวัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ  เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนไดต้ามปกต ิ

 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
มอบหมายให้..............................................เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ.........................เพือ่ใชเ้ป็น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
สำหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้.......................... .............เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง 
 (2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดตั้งศูนย์ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอื่นๆ ที่
จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็ว
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
  (2.2) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที ่วางระบบสื ่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................... โทรสาร........................................ ............................... 
     หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่............หมายเลขโทรศัพท.์............................................... 
โทรสาร................................................................... 
 

 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทย ุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 กองคลัง      

2 กองการศึกษา      

3 กองสวัสดิฯ      

4       

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      แผนภาพที่ 5-4 : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทา่แร้ง
   

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการ ดังนี้ 
    (2.1) เผยแพร่ข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้
และเข้าใจสถานการณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการส่ือสารที่กำหนด
ไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศพัท์ 032412691 
โทรสาร 

……………………………. 
สายด่วน 1669 

 
 

 

กองอ านวยการป้องกนัและ              
บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
โทรศพัท์ 032 481 168 ต่อ 13 

โทรสาร 
………………………………………

…… กองอ านวยการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั อบต.ท่าแร้ง 
โทรศพัท์/โทรสาร 032 782 097 

โทรศพัท์/โทรสาร ...........................    
ความถี่วทิยุ  ………………… MHz 

 

การประปาส่วนภมิูภาค 
สาขา............................ 
โทรศพัท์........................ 

 

กองอ านวยการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

อบต.ท่าแร้งออก 
โทรศพัท์ 032782142 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
โทรศพัท์ 032425187 

 

การไฟฟ้าภมิูภาค 
สาขาอ าเภอบ้านแหลม 
โทรศพัท์ 032481099  

 

สถานี
ต ารวจภธูร 
อ าเภอบ้าน
แหลม 
โทรศพัท์ 

032483113 



 

 

เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั ่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับรู้      
และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
  (2.2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื ่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ            
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 
การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
  (2.4) ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง โดยส่ือ 
ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที ่มีอยู ่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย      
โทรโข่ง เป็นต้น 
  (2.5) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่กำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมกีาร
อพยพหรือไม่ รวมทั ้งวิธีการแจ้งเหตุ  หมายเลขโทรศัพท์ และการสื ่อสารอื ่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะส้ินสุด 
  (2.6) ในกรณีเก ิดไฟฟ้าดับ การสื ่อสาร เคร ื ่องม ือ สัญญาณเตือนภัยไม ่สามารถใช้ได้               
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
        ให้นำหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)         มา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ังการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้สามารถปกป้องชีวิต  
ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน 
และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน       อปท. .....
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้  
   (3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
    (1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    (2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 



 

 

    (3.2) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
 
 

(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
     (1) การปฏิบ ัต ิการระยะ 24 ช ั ่วโมงแรก  เน ้นการค ้นหาผ ู ้ รอดช ี วิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั ่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต         
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน      
และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     (4) การปฏิบ ัต ิการค ้นหาหล ังระยะ 72 ช ั ่วโมงข ึ ้นไป (หล ัง  3 วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               (ระบุชื่อ อปท.) ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ      
โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้แนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู ้ร ับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้น ทั ้งด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จำเป็น 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) 
 (2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  (2.1) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     
  (2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเส่ียงน้อยที่สุด 

  (2.3) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
  (2.4) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจข้อมูล
สถานที่ ส่ิงที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่อันตราย พื้ นที่
ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 



 

 

   (2.5) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวทีส่ามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การ
ส่ังการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว   
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จส้ิน
ภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            (ระบุชื่อ อปท.) กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ      
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) (การจัดการสาธารณ
ภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ อปท.) มีอำนาจในการ
ควบคุม สั ่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เ กิดขึ้นในพื ้นที่ หากสาธารณภัย         
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ (ระบุช่ือ อปท.) ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก             และ
ผู้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.) เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาด
กลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท.) จะรับข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 5-1  

ตารางที่ 5-1  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอำนาจ 

ตาม
กฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อำเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุม
สถานการณ์) 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นแห่ง
พื้นที่ 
- กอปภ.ทน. ................ .. .
แห่ง 
- กอปภ.ทม. ............... . .. .
แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................
แห่ง 
 
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
-  ศ ูนย ์บ ัญชาการเหต ุการณ์
อำเภอ  (ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 
 

ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ
อำเภอ 

 
     (4) การค้นหาและช่วยชีวิต 



 

 

             - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที ่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย 
             - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู ้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้
หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
             - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ส่วนอำนวยการ  
2 รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ ์

  จัดเตร ียมเจ้าหน้าท ี ่ เพื ่อร ับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื ่อ อปท.) และกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื ่อจะได้เสนอ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพ ื ้นท ี ่การให ้ความช ่วยเหล ือฯ ต ่อไป            
จนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 

ส่วนอำนวยการ  

3 ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพือ่วางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอำนวยการ  

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื ่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอำนวยการ  

5  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  
 

ส่วนอำนวยการ  

6  แจ้งเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเก ิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  

ส่วนอำนวยการ  



 

 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (2) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    บ่ง
บอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะส้ินสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถ
ใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้
มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

7 อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั ้งรายงานผู ้อำนวยการท้องถิ ่น ผู ้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ  

ส่วนปฏิบัติการ  

8 กำหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

ส่วนอำนวยการ  

9 ระดมทรัพยากรเขา้สนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื ่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

10 กำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น.............โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นที่ 
    โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นที่ 

ส่วนอำนวยการ  



 

 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที ่
11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภยั 

  ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ก่อน
รับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
เข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ 
ส่วนปฏิบัติการ 

 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั ่วโมงแรก ให้ความสำคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (1.2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที ่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน     

ในพื้นที่ประสบภัย 
         (1.2.2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร      

ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี ้ยงตามความจำเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (1.2.4) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่     โดย
ทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จาก
หน่วยงานทหารหรือตำรวจในพื ้นที ่ หรือพื ้นที ่ใกล้เคียงเพ ื ่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (1.2.6) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (1.27) กรณีโครงสร ้างพื ้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้
สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพื ่อให้ชุดปฏิบัต ิการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 

ส่วนปฏิบัติการ  



 

 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ให้ความสำคัญในการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (2.1) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื ้องต้น เพื่อกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (2.2) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์      
ที่จำเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (2.3) จัดส่งปัจจัยสี ่ที ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที ่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให้ความสำคัญกับการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมงแรก การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร 
น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนที่และให้บริการทางการแพทย์ 
        (3.3)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 



 

 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นลำดับแรกก่อนการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน 
ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
ตลอดจนการสับเปลี ่ยนกำลังพลเพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

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

ส่วนปฏิบัติการ  

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  ส่วนสนับสนุน  
15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื ้องต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ  

17 จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื ่อทำหน้าที ่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมลู
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

18 -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนปฏิบัติการ  



 

 

ลำดับที ่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

- กำหนดให้มีสถานที ่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู ้แช่ศพ) และการ
เคล่ือนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

19 เมื ่อสาธารณภัยที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ยุติแล้ว ให้ผู ้อำนวยการท้องถิ ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 
 

ส่วนอำนวยการ  

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื ่อ อปท. ข้างเคียง) และกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอำนวยการ  

 

  
 
   
  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
       เมื ่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ ้นในพื้นที ่ใด ให้ผู ้ม ีอำนาจดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่ เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้กำหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการดำเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบให้ถูกต้อง 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสยีหายและความตอ้งการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA)  

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 



 

 

     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) ประเมินสถานการณ์ความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที ่ประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรมในเบื ้องต้น (Early 
Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยกำลังดำเนินอยู่ โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพ
และการประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู ้ที่ได้ร ับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  
หรือ DANA เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ  เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์   
สาธารณภัยดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย ในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง 
อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (2.1) การประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ดำเนินการภายใน    
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ รายงานจากส่ือต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ) เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ดำเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต่อเนื ่องไป 72 ชั ่วโมง โดยเป็นการประเมินเพื ่อรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรที ่จำเป็นทุกๆ ด้าน                 
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม  และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลำดับความสำคัญก่อน    
และหลังในการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น เพื่อให้การดำเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความสำคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในลำดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ดำเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ  ทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น ทั้งนี้ จำเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละด้าน 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง  ๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง 
   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มาทำ
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำรายงานสรุป
เสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร  น้ำดื่ม              
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 



 

 

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

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
พิจารณาเห็นว่า     มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดำเนินการ    ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้       ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบ     
สาธารณภัย โดยที ่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
ส่ิงของบริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
            เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู ้ร ับผิดชอบจัดทำรายงาน       
พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยให้คำนึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว      
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      (4.1) ให้ผู ้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื ้องต้น แล้วรายงานให้            
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น 
         (4.2) ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รายงานสถานการณ์สา
ธารณภัย ต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับช้ันที่เหนือขึ้นไป 
        (4.3) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับช้ันที่เหนือ
ขึ้นไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องย้ายออก
จากที่อยู่อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  ผู้บัญชาการเหตกุารณ์       



 

 

จะสั่งการให้ดำเนินการเปิดศูนย์พักพิงขึ้น โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ 
หรือที่อยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟื้นฟู/มีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศูนย์พ ักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื ้นฐานให้แก่ ผู้ ประสบภัยได้อย่างพอเพียง                
ทั้งการบริการด้านโภชนาการอาหาร และน้ำดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 
      (1) จัดให้มีการทำทะเบียนผู ้อพยพอย่างละเอียดโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

เพื่อให้ทราบความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ทั้งข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล 
และรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2) จัดให้มีอาหาร น้ำดื่ม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
  (3) จัดให้มีการกำหนดพื้นที ่อาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัย    

ของผู้อพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงข้อจำกัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายด้วย  
     (4) ให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพื ่ออำนวย      

ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และทั่วถึง 
  (5) จัดให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผู้อพยพ 
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว   

    (1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก 
ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือ
ระดับน้ำท่วม และต้องมีพื้นที่เป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นที่สำหรับคลินิก และสำนักงาน  

  (2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้านธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอำนวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพ

ในการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานที่
ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานที่ให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานขั้นต่ำ  
    (3.3) จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การส่ือสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  
    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือใช้

กำลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ  เพื่ออำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  



 

 

     ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดกำลังสายตรวจ     
ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจขอรับ
กำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู ้อพยพ            
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน  ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนำข้อมูลกลับมา
รายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทำให้ผู้อพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

 (5) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำบริโภค 

น้ำอุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพื้นที่รักษาพยาบาล พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า 
พื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจำนวนผู้อพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค สำรวจความต้องการรับของบริจาค ตามลำดับความสำคัญสำหรับ 
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  (6) การแจ้งความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

จากทางส่ือทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้  
ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู ้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลบัสู่ทีต่ัง้ต่อไป 

กำหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล)  
หรือส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด        
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมหรือที่อยู่อาศัย

ใหม่ให้ดำเนินการ 
 (1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดทำทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ 
   (3) ให้ม ีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงชั ่วคราวอย่างเป็นทางการ พร ้อมทั ้งรายงานให้          
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่รับผิดชอบทราบ 
  ทั้งนี้ ในทุกระยะการดำเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเป็นระยะ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 



 

 

           ให้ อปท..... เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยขอ
ความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการให้คำแนะนำในการจัดทำคู่มือ
การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟอูย่างยั่งยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัย   
ในระยะฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการดำเนินการ   
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย ให้กลับสู่
สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการออกเป็น         
3 ระยะ ได้แก่  
 1) ระยะสั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ ้นอีก            
การประเมินความเสียหายข้ันพื้นฐาน การจัดที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เป็นการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
ฟื้นฟูหรือสร้างส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสภาพ
จิตใจ ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย  
 3) ระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟื้นฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 



 

 

การจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที ่เป็นมาตรฐานได้นำแนวคิด “การพัฒนาให้ด ีกว่า         
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ มุ่งให้
ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเส่ียงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชน
หรือสังคมที ่มีความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั ่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทาง
มาตรการต่าง ๆ  ทางด้านการฟื้นฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้
การดำรงชีวิตกลับเข้าสู ่ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียง อย่างเดียว                
2) ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ  ที่จะดำเนินการ 
3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดำเนินการฟื้นคืนสภาพ และการสร้างใหม่
เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความ เส่ียงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน 4) การดำเนินการซ่อม
สร้างให้เร็วขึ ้นเท่าที ่สามารถทำได้เพื ่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการดำรงชีวิต 
(Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความมั ่นคงแข็งแรงกว่าเดิม  (Building Back Stronger) 
เพื่อให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานขึ้น 6) การให้ความสำคัญกับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเส่ียงที่มี
โอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม่
คุ ้นเคยให้เป็นสิ ่งปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต       
ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟื้นฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการลงทุน
ด้านการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟื้นสภาพ 
และการซ่อมสร้างเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยที่รัฐจะต้อง
ให้ความสำคัญในการดำเนินการเป็นลำดับต้น ๆ เพื ่อสร้างความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วให้แก่ประเทศ              
ดังแผนภาพที่ 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดีกวา่และปลอดภัยกว่าเดิม 



 

 

  

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเม ินเป็นกิจกรรมสำคัญที ่กำหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ           
ด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถนำมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ  ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
การเตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย    
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบ้ืองต้น (Initial Assessment) 
ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะที ่ 2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid 
Assessment) ต่อจากระยะที ่ 1 เร ื ่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพื ่อวิเคราะห์ผลกระทบและดำเนินการให้            
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหาย      
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในการประเมิน  

 

ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสำรวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 
ระยะที่ 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแต่ละ
สาขาหรือภาคส่วนที ่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำข้อมูลการประเมินที ่ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟื้นฟูต ่อไป        
โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      
เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

 

 
 

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



 

 

แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดา้นการใหค้วามช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 

6.2 เป้าประสงค์ 

6.2.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม 
สอดรับกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้ตามปกติ  

6.2.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

6.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน  

 

  

  

 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล 
และวางแผนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูอย่างยั่งยืนตามความจำเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟื้นฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
           กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ส ารวจ
ความต้องการของผูป้ระสบภยัและความเสยีหายเบื้องต้นภายในพืน้ที่ประสบภยัจนถงึระดบัครวัเรอืน โดย
วเิคราะหผ์ลกระทบจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยัเพื่อประเมนิและวเิคราะหค์วามสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลอืดา้นอาหาร น ้าดื่ม การรกัษาพยาบาล สุขอนามยัและการก าจดัสิง่
ปฏิกูล เป็นต้น รวมทัง้จดัท าฐานข้อมูล        การส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสรา้งคนืใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยมหีลกัการปฏบิตั ิดงันี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
 



 

 

 (1.1) ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) (ระบุช่ือ อปท.) สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือ
จากภายนอก 
   (3) ข้อม ูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ         
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  (1.3) สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรสำรวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้
คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจาก       
สาธารณภัยเป็นพิเศษ 
 
 
 
   (2) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล ส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
  (1.4) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคืการบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดตั้ง
คณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  (1.5) ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หรืองบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

(ทั้งนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 



 

 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.) จัดให้มีทีมประเมิน PDNA ในทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ  

               กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุชื่อ อปท.) จดัท าแผนฟ้ืนฟูทัง้ในระยะ
สัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยด าเนินการตามหลกัการ ดงันี้ 

(1.1) การฟืน้ฟูระยะสั้น 
  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการที่จำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะส้ัน รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำขึ้นอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 

    (1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น 
เป็นการฟื ้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู ้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล................................เป็นหน่วยงายหลัก โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
 - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู 
 



 

 

 - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู ้ประสบภัยอย่างต่อเนื ่องจนกว่าจะหาย
กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่
ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย 

 - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที ่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

(1.1.2) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
(1.1.3) ประชาสัมพันธ์เพื ่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
(1.1.4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข ่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
(1.1.2) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยให ้กลับสู ่สภาพที ่สามารถใช้งานได้ ท ั ้งน ี ้  ควรให้ความสำค ัญก ับการฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย     
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

(2) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(3) กรณีที ่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร ้ง  ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงเพชรบุรีและแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 
- ระบบไฟฟ้า ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีและการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- ระบบประปาดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 

(4) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน    
และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 



 

 

(5) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

(6) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง       
ของอาคารเบ้ืองต้น การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานจังหวัด
เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3) การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (3.1) การฟ ื ้นฟูระยะกลางเป ็นการดำเนินการต่อเนื ่องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

          - การฟืน้ฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

   (3.2) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง       
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพืน้ทีเ่กดิภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

      - ให้  เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและ
ฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การ
ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน     ความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร ้างที ่อย ู ่อาศัยที ่ถ ูกทำลายและได้รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกป้องทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล ้อมและทรัพย์ส ินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 



 

 

 
 
  การฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นการนำมาตรการด้านการ
ฟื้นฟู ฟื้นสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่
เกิดขึ ้น และการปรับวิถีชีวิตที ่ไม่คุ ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึกษา วิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดให้มีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ 
มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น 
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื ้นฟูให้มีสาระสำคัญ เช่น ระบุขอบเขต 
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู การระบุ     
และติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิบ ัต ิในการวางแผนและสน ับสนุนการฟ ื ้นฟ ูบร ิการด ้านส ุขภาพ และ                  
การบริการสังคม  
  เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถิ่นใน
การบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที ่ประสบภัย คร อบคลุมถึง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์  
 
 
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
  จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่      
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน     
ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้ : 
พลังงาน น้ำ เขื่อน การส่ือสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานที่ทำการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ  ที่สนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพด้านการสื ่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ       
การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 



 

 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัต ิศาสตร์ในการ
ดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสู่สภาวะที่มั่นคง 
และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั ่งยืน และสามารถอยู ่รอดในเชิง
เศรษฐกิจได้  ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับ
ตลาดสินค้าและบริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดที่
เปล่ียนไป การเปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจทำให้มีการจ้างคนงาน 
การจัดหาบริการให้และตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ  
ที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 

    บทที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั  

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น 
ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น 
ทำให้การพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะง ัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            
จึงตระหนักถึงความสำค ัญในการยกระด ับความร ่วมมือในเชิง หุ ้นส ่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Partnership) เพื่อดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการนำแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่ เกี่ยวข้อง     
เช่น การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นต้น มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง



 

 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบ
การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
(Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนที่คำนึงถึงความเส่ียงและประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบด้าน 
และสมดุล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที ่ยั่งยืน ซึ ่งต้องอาศัยความร่วมมือ  
แบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 
มีพลัง (Synergy) 

 

7.2 เป้าประสงค์ 
 7.2.1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
 7.2.2 เพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงได้นำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง
มุ่งเน้น        การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัย     ที ่สอดคล้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ ซึ ่งต้องพิจารณาจากความเชี ่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย 

ทั้งนี้ องค์การบริหารนส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 
 (1) ให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม    
ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น  



 

 

 (3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดทำแผนที่
เส่ียงภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นต้น 
 (4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปล่ียน (Platform) องค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกซ้อม
ด้านการจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภยั 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน 
องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดยีิ่งขึ้น 
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 

ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั ่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน 
บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย 

ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจความตระหนักและเพิ ่มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและจัดการ          
สาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดียิ่งขึ้น  

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 



 

 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไม่แน่นอน 
ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ทำให้การจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนการจัดการสาธารณภัยและการสร้าง

การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยใช้
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน  
จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 
เป็นแนวทางและวางรากฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้

ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปล่ียนแปลงไป (Smart Community/City) 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น 
การบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณค่า (Value Creation) 
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื ่อนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที ่ด ีข ึ ้นเป็น

มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

 
 

8.2 เป้าประสงค์ 
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสร้าง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา  
8.2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder) 

 

 

8.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

 

 

สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย ตั้งแต่
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะห์ประเมินผล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ดังนี้ 
(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจัดการความเส่ียงจาก

สาธารณภัยของอปท. (ระบุชื่อ อปท.) โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้แพลตฟอร์มที่กอง
อำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพื ่อให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
 



 

 

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแร้ง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพื ่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง
ฐานข้อมูล        ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน       ซึ่งสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

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

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

สาธารณภัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู       
ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม  และนำไปใช้ในการ
จัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในพื ้นที่  ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศ ด้านการจัดการ       
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ภายใต้ระบบที่กองอำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย  เช่น ระบบสืบค้น การคัดกรอง 
วิเคราะห์ การแสดงผลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศที่
กองอำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเป็นต้อง
ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
จำเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพิ่ม       
ขีดความสามารถให้บุคลากรด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประชาชน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยง        จากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้    

ในงานด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 



 

 

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ ่น และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการวางแผนป้องกันและลด
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

กำหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม พัฒนา 
องค์ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย  
กำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม ส่ือออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี 
(best practice) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 

 

 

 

 

 
 

การสื่อสารเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย              
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน      
ให้รับทราบอย่างทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร 
นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการส่ือสารการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื ่อสารความเสี ่ยงจากสาธารณภัย 
สู่สาธารณะ  
  กำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ สื ่อประชาสัมพันธ์ ที ่ม ีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อ
สถานการณ์ เช่น การสร้างส่ือออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลความเส่ียงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคช่ันบน Smart 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ               

 



 

 

Phone เว็บไซต์รวมถึงเป็นช่องทางในการโต้ตอบ รับและส่งข้อมูลความเสี ่ยง โดยความร่วมมือภาครัฐ         
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเที่ยว ที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถ   
นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน และในระหว่างเกิด
สาธารณภัย  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ที่สามารถแจ้งเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  กำหนดให้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัย ข่าวสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที ่ร ับทราบ โดยต้องมีความแม่นยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ทั ่วถึง ทุกพื ้นที่           
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย สามารถดำเนินการได้ทั้งมาตรการด้าน
โครงสร้างและด้านไม่ใช้โครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้กระบวนการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้เกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเส่ียงจากสาธารณ
ภัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น จัดสรร งบประมาณในการ
ป้องกันและลดความเส่ียงด้วยการลงทุนในการบำรุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้าง

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนดา้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 



 

 

พื้นฐานใหม่ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำ
ท่วม ระบบชลประทานสำหรับภัยแล้ง  
   (1.2) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนด้านโครงสร้างเพื่อป้องกัน
และลดความเส่ียงของตนเอง เช่น สร้างคันป้องกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของตนเองให้มี
ความปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   กำหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน    
ในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยทั ้งในท้องถิ ่น เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการดำเนินการ 
ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนร่วมดำเนินโครงการด้านการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   กำหนดให้มีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัย เช่น การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ อปท. ยกเว้นหรือลด
ภาษีสำหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจให้ตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น การสร้าง    
ส่ิงปลูกสร้างเพื่อรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่คำนึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
    กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง    
และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การจัดการ  ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 
และอ่ืน ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รัฐ โดยส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมวางแผนในการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สร้างจิตสำนึกการทำงานร่วมกันและการแสวงหาผู ้ร ่วมดำเนินการ โดยการเสริมสร้าง         
องค์ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 



 

 

ผู้นำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพความเส่ียงในพื้นที่และเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    โดย
สร้างแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน
จัดการบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทบทวนผลการดำเนินงานการดำเนินการร่วมกนั 
ว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมาใช้พัฒนา
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  (1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนนำเครือข่าย เช่น การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
พอเพียงในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือจึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยและ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดรวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั ้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน /หมู่บ้าน       
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ดำเนินการฝึกอบรมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มี
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ            
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจำทุกปี 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรา้งศักยภาพการจัดการความ
เสี ่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟื้นกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
ปฏิบัติตามการสร้างเมืองปลอดภัยอย่างยั ่งยืนของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 10 
ประการ ดังนี้ 



 

 

(2.1) จัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพื่อการลด    
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน รวมทั ้งมีการประเมิน         
ความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจาก

สาธารณภัยอย่างเท่าเทียม  
(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้

โครงสร้างทางธรรมชาติ 
(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื ่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการฟื้นสภาพ    

และซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกำหนด
แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 

 
 

 
 

บทที่ 9 
การขบัเคลื่อนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ไปสู่การปฏิบติั 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) 
การวิจัยและพัฒนา   และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุ
ช่ือ อปท.) 

9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.

2564-2570 ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ.2564 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวคิดการบริหาร      แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย กฎหมาย และ
ระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโน้ม



 

 

สถานการณ์ทางสังคม รวมทั้งการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมา
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย    พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู ้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

9.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564 มีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เป็นกลไกสำคัญใน
การกำกับดูแลยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคล่ือน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
(1) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  และยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ การส่ือสาร  
และถ่ายทอดแผน โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบัติจากการจำลองฉากทัศน์       
เป็นต้น และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  พ.ศ.2564-2570 (Sense of 
Belonging) เช่น ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  
 (2) จัดทำแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงานสู่ระดับพื้นที่ โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวช้ีวัด         ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 (3) ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล



 

 

ท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน  และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ระดับพื้นที่ 
 (4) จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมาย 
สัญญาณหรือส่ิงอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสำหรับใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
 (5) กำหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้งนโยบาย    
และกฎหมายต่าง ๆ โดยมีแนวทางดำเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9-1 : แนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ลำดับที ่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.
2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ         สาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ 

-  องค ์การบร ิหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง 
-  ห น ่ ว ย ง า น ที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      (ระบุ
ช่ือ อปท.) อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีใน
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้าน
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตร ียมความพร้อม การร ่วม
วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

- อบต.ท่าแร้ง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ก ับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 

 

ลำดับที ่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 มีส่วนร่วมกับอำเภอบ้านแหลมและจังหวัดเพชรบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเช่ือม
การทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์    พื้นที่เสี่ยง 
ปัจจัยเส่ียงที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น 
 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สนง.ปภ.จว. 
เพชรบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 4 

4 จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง การ
ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชำนาญร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สนง.ปภ.จว. 
เพชรบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 4 
-  ห น ่ ว ย ง า น ที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ ่มจังหวัด งบพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กร     
สาธารณกุศล โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 
 
 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 
-  ห น ่ ว ย ง า น ที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

6 กำหนดแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเส่ียงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ประกอบกับให้มีความเชื ่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 
-  ห น ่ ว ย ง า น ที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 



 

 

ลำดับที ่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 ให้ความรู ้แก่ภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องทั ้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู ้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทั ้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สพป.พบ. 
- สพม.พบ. 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ระบุช่ือ อปท.) 

- อบต.ท่าแร้ง 
 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         ทั้ง
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้
ผู ้อำนวยการจังหวัดเพ ื ่อรายงานผลต่อไปยังผู ้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           สา
ธารณภัย อบต.ท่าแร้ง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ  ปลายแผน 
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.ท่าแร้ง 
- สนง.ปภ.จ.เพชรบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 4 
- สำนักงานจังหวัด
เพชรบุรี 

 
 
 
โดยมีกระบวนการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าแร้ง พ.ศ. 2564-
2570 ไปสู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1



 

 

1. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2564-2570หน้า 99 

 

  

 

 

แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยุทธศาสตร์                                                การปฏิบัต ิ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ ์

 
 

เช่ือมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์             
และมาตรการในการลดความเสี่ยง           
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดบั      
ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย  
และภาคส่วนต่างๆ 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนำองคค์วามรู้การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่การขับเคล่ือนแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 
(2) การส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยและเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมท้ังกลุ่มเปราะบาง 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั  
(2) การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภยั เพื่อการวางแผนและเลือกใชม้าตรการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
(3) การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
(4) การฝกึอบรม การฝึกซอ้ม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในทกุรูปแบบ 
(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองให้มขีีดความสามารถ รู้เทา่ทันภัย โดยปรับใชแ้ละพัฒนาระบบอัจฉริยะ            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 
 

 
 
 

 
 

(1) การกำหนดให้หน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เคร่ืองมืออุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ข้อมลู เป็นต้น) และการลงทุนเพื่อการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 
(2) การจัดให้มีระบบและกลไกการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างมปีระสิทธภิาพ 
(3) การเชื่อมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ  
(4) การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภยั ระบบการแจ้งข่าวและการเตือนภัยของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหน่วยงานมีการบรรจ ุ                
แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     
องค์ความรู้การลดความเส่ียงจาก      
สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่างๆ ได ้

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อ      
การลงทุนด้านการจดัการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเช่ือมโยงในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพื่อการ
ลดเความเส่ียงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝึกซ้อม 

(6) แผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทุกระดับมีการดำเนินงาน
เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม       
รวมถึงองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง     
การปรับปรงุแผนและการดำเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได ้

(9) รูปแบบข้อมูลความเส่ียงและระบบ
เตือนภัยท่ีครอบคลุม 

เสริมสร้าง พัฒนา 
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด 

และกำหนดให้ประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เป็นสาระสำคญัของแผน 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 
 

 

1. ให้กลไกติดตาม                   
ความก้าวหน้า 

และผลการดำเนินงาน 
ในรายไตรมาส 

(1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ  
(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา         
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
และแผนปฏิบัติราชการ ท่ีมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดการลด 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเส่ียง          
จากสาธารณภัย และภัยท่ีมีความคาบ
เก่ียวต่อเนื่อง รวมท้ังมาตรการที่มี
เป้าหมายการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยของทุกภาค
ส่วนร่วมกัน  

(4) หน่วยงานสามารถนำไป
ดำเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบร่วมกันทุก
ภาคส่วน 

(5) เครือข่ายชุมชนปลอดภัยท่ีมี       
การทำกิจกรรมการลดความเส่ียงจาก        
สาธารณภัย 

(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกำลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสร้างแนวปฏิบัติการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยตามองค์
ความรู้/นวัตกรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเส่ียง 
และสามารถเตรียมพร้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 

 

 

2. ให้กลไกประเมินผลลัพธ ์
การดำเนินงานการลด            

ความเสี่ยงจากสาธารณภยั       
และสังเคราะหบ์ทเรียน           

เพื่อการปรับปรุง 
 

3.1 มีความเช่ือมโยงการติดตาม        
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ               
การดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ เพื่อให้มี
การปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนส้ินสุด 
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

 

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



 

 

1. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 
99 

 

 
9.2 การติดตามและประเมินผล 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 
2564 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด จำเป็นต้องมีกลไกการกำกับ ติดตามและประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีกระบวนการและการจัดการให้เกิดการทบทวนทั้งด้านการจัดการ (Management Review) 
และการทบทวนผลงาน (Performance Review) ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์ 

การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่เช่ือถือได้ และหลักความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
พ.ศ. 2564-2570    ทั ้งรายปี กลางแผน และปลายแผน  โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนฯ เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักดำเนินงาน  ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ระบุช่ือ อปท.) พ.ศ. 2564-2570 ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคล่ือนที่สำคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง 
จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

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

โดยให้จัดทำรายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์หารส่วนตำบล
ท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 ต่อไป 
 



 

 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการ
ประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570  

  (2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

ก าหนดกรอบการตดิตามและประเมินผล โดยสร้างความเขา้ใจในสาระส าคญัของแผนปฏิบตัิการในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.ท่าแรง้ แนวทางการผลกัดนัประเดน็ส าคญัไปสู่การปฏบิตัิ รวมทัง้
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตวัชี้วดั การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจ
ภาคสนาม การระดมความคดิเหน็ และอื่นๆ รวมทัง้ควรก าหนดเป้าหมายและพื้นทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลทีช่ดัเจน
และ (๒) ขอ้มูลทุตยิภูมทิีไ่ดจ้ากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมนิผลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการทีก่องอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุชื่อ 
อปท.) ก าหนดขึน้มา 

จดัท ารายงานสรุปผลภาพรวม และขอ้เสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลใหผู้บ้รหิารระดบัหน่วยงานพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

น าผลการประเมนิเสนอใหผู้อ้ านวยการทอ้งถิน่ 

พจิารณาผลกัดนัแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพฒันาทอ้งถิน่  



 

 

 
(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      ให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ 

เป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกัในการด าเนินงานตามแนวทางการผลกัดนัประเดน็ส าคญัไปสู่การปฏิบตัิ  โดย
ให้จดัท ารายงานการติดตามและประเมนิผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจดัการสาธารณภัย 
ประเมนิผลกระทบ การขบัเคลื่อน    และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมนิผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอ
เพื่อรายงานผลต่อไปยงัผู้อ านวยการจงัหวดั ผู้อ านวยการกลางและผู้บงัคบับญัชาระดบัเหนือขึน้ไปทราบ 
เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

การจดัท ารายงานผลการขบัเคลื่อนแผนปฏบิตัิการในการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ ไปสู่การปฏบิตั ิเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจดัการสาธารณภยัของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแรง้ ให้มปีระสทิธิภาพ ยกระดบัไปสู่มาตรฐานตามหลกัสากล ตลอดจนน า

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ ต่อไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือส่ิงประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         และ
การบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   การ
ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การ
ดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า     และการวิจัยและพัฒนาที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ให้เหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแร้ง เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 
 
 



 

 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้ง 

      พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กำหนดว่า       
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา  พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที ่ทันสมั ยและ
เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
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