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ค ำน ำ 

สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของโลกและประเทศก าลังเผชิญกับปัญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท า
ให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศแปรปรวน ระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแล้งจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
อุทกภัยขนาดใหญ่ ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังมีภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งล้วนเป็นสาธารณภัยที่จะต้องเผชิญ         
ในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต อันส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่ น          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้ งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัยและภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-2570 และ
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

      นายขจรศักดิ์   อินทพงษ์ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

          ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
          ตุลาคม 2565 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 8 
 

บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

     1.1 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ตั้งอยู่ที่  259/2 หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพราน

กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  38,089 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ
กับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย  
   และ ต าบลน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
        ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย 
                        จังหวัดก าแพงเพชร 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลวังตะแบก และ ต าบลคุยบ้านโอง 
   อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
1.1.2 เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ต าบล จ านวน 9 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง, หมู่ 2 บ้านคลองกลาง, หมู่ 3 บ้านแคทอง, หมู่ 4 บ้านไร่สุขขุม, หมู่ 5 บ้าน
ดอกเข็ม, หมู่ 6 บ้านลานช้างท่าว, หมู่ 7 บ้านท่ามะเฟือง, หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว, หมู่ 9 บ้านลานไผ่ 

1.1.3 ประชากร ศาสนา 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  5,293 คน 

จ าแนกเป็น เพศชาย  2,599  คน  เพศหญิง  2,694  คน 
จ านวนครัวเรือน  1,528  ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ..........-............คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ ร้อยละ.....98........ 

   ข้อมูล ณ วันที่ .....10......เดือน.....มกราคม.........พ.ศ.....2565… 
   (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง) 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ประมาณร้อยละ 80 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ รับจ้าง ประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การปลูก
ข้าวและไม้ยืนต้นทางการเกษตร เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ  23,000.-บาท  

ที่มา :  (จปฐ. ต าบลห้วยยั้ง) 

 

1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน

ระหว่าง ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
เดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 1331  (สายพรานกระต่าย – บ้านด่านลานหอย) 
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  1.1.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
        - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม/หุบ

เขา  มีล าคลองไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองภูหีบ คลองยางโทน และคลองห้วยยั้ง 
        - คลองบภูหีบ ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 9 ถึงหมู่ท่ี 6 
        - คลองคลองยางโทน ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 6 ถึงหมู่ท่ี 4 

          - คลองห้วยยั้ง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 2 ถึงหมู่ท่ี 1  

          - คลองหนองจิกกระพังโคน ที่ตั้งหมู่ท่ี ๕ 

          - คลองตาก้อม ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑ 

          - คลองกระทงลาย ที่ตั้งหมู่ท่ี ๖ 
          - คลองตาแก่น ที่ตั้งหมู่ท่ี ๒ 
 

 1.1.7 สถานที่ส าคัญ 
พื้นที่ สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 
หมู่ที่ 1 - สถานที่ราชการ...................๔...................แห่ง 

๑.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
- สถานบริการสาธารณสุข......๑..................แห่ง 

๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยั้ง 
- สถาบันการศึกษา................๑...................แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา.................๑..................แห่ง 

       ๑.  วัดคลองราษฏร์เจริญ 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.........................-...................แห่ง  

ฯลฯ 

ละติจูด16.72840777702433
ลองจิจูด99.62249565085223 

หมู่ที่ 2 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............-....................แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 

 

หมู่ที่ 3 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............-....................แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 

ละติจูด16.7151823 
ลองจิจูด99.64393 
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หมู่ที่ 4 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............๑...................แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านสุขุม  )อนุสรณ์พลยงค์(  
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 

ละติจูด16.737531572872868 
ลองจิจูด99.65262222329328 

หมู่ที่ 5 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............-....................แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 

 

หมู่ที่ 6 - สถานที่ราชการ...................๒...................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข......-..................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา................๑...................แห่ง 

๑. โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 
- สถานที่ตั้งศาสนา.................๑..................แห่ง 

๑. วัดลานช้างท่าว 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.........................-...................แห่ง  

ฯลฯ 

ละติจูด 16.7775067266697 
ลองจิจูด 99.59631729139075 

หมู่ที่ 7 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............-....................แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 

 

หมู่ที่ 8 - สถานที่ราชการ..................-....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....-...................แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...............-....................แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...............-....................แห่ง 
- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  

ฯลฯ 
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หมู่ที่ 9 - สถานที่ราชการ..................๓....................แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข.....๑...................แห่ง 

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาน
ไผ่ 

- สถาบันการศึกษา...............๑...................แห่ง 
๑. โรงเรียนบ้านลานไผ่ 

- สถานที่ตั้งศาสนา...............๑....................แห่ง 
๑. วัดลานไผ่ 

- พ้ืนที่ทิ้งขยะ.......................-.....................แห่ง  
ฯลฯ 

ละติจูด 16.857924649621964 
ลองจิจูด 99.56830215519584 

รวม - สถานที่ราชการ......................๑..............แห่ง 
- สถานบริการสาธารณสุข........๒..............แห่ง 
- สถาบันการศึกษา...................๔..............แห่ง 
- สถานที่ตั้งศาสนา...................๓..............แห่ง 
- พื้นที่ทิ้งขยะ.....................-.....................แห่ง 

ฯลฯ 

 

 
1.1.8 สาธารณูปโภค 

พื้นที่ สาธารณูปโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

หมู่ที่ 1 - ไฟฟ้า...................๓๐๓.............................แห่ง 
- ประปา................๓๐๓..............................แห่ง 
- ถนน.......................๑๐..............................สาย 
- รถโดยสาร..............-.................................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม............-.............แห่ง 

ละติจูด16.731588825480912 
ลองจิจูด99.6244697570146 

หมู่ที่ 2 - ไฟฟ้า...................๑๕๙.............................แห่ง 
- ประปา.................๑๕๙.............................แห่ง 
- ถนน..........................๖..............................สาย 
- รถโดยสาร..............-.................................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม............-..............แห่ง 

ละติจูด16.74110699517584 
ลองจิจูด99.6193156242534 

หมู่ที่ 3 
 
 
 
 

- ไฟฟ้า.....................๑๕๐...........................แห่ง 
- ประปา...................๑๕๐...........................แห่ง 
- ถนน...........................๙.............................สาย 
- รถโดยสาร..................-..............................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม........๑๕๐...........แห่ง 

 
 

ละติจู16.7253664114667974 
ลองจิจูด99.6379623414068 
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พื้นที่ สาธารณูปโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

หมู่ที่ 4 - ไฟฟ้า......................๑๖๘..........................แห่ง 
- ประปา...................๑๖๘...........................แห่ง 
- ถนน..........................๑๑...........................สาย 
- รถโดยสาร.................-..............................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม........๑๖๘..........แห่ง 

ละติจูด16.738618590440637 
ลองจิจูด99.64929842957098 

หมู่ที่ 5 - ไฟฟ้า......................๑๑๑.........................แห่ง 
- ประปา....................๑๑๑.........................แห่ง 
- ถนน..........................๑๐..........................สาย 
- รถโดยสาร..................-.............................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม..........๑๑๑........แห่ง 

ละติจูด16.74981923773358 
ลองจิจูด99.6246821880013 

หมู่ที่ 6 
 

- ไฟฟ้า......................๑๗๑..........................แห่ง 
- ประปา...................๑๗๑...........................แห่ง 
- ถนน..........................๑๑...........................สาย 
- รถโดยสาร.................-................................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม..........๑๗๑...........แห่ง 

ละติจูด16.783261092457863 
ลองจิจูด99.59593534467967 

หมู่ที่ 7 - ไฟฟ้า......................๑๒๖............................แห่ง 
- ประปา....................๑๒๖...........................แห่ง 
- ถนน.............................๗............................สาย 
- รถโดยสาร...............-..................................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม…........๑๒๖..........แห่ง 

ละติจูด16.80640214102852 
ลองจิจูด99.5704607964543 

หมู่ที่ 8 - ไฟฟ้า.......................๑๑๙...........................แห่ง 
- ประปา....................๑๑๙...........................แห่ง 
- ถนน.............................๕............................สาย 
- รถโดยสาร.................-................................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม.........๑๑๙............แห่ง 

ละติจูด16.83653770103217 
ลองจิจูด99.56723785408576 

หมู่ที่ 9 - ไฟฟ้า........................๒๙๘.........................แห่ง 
- ประปา......................๒๙๘.........................แห่ง 
- ถนน...........................๑๐..........................สาย 
- รถโดยสาร..................-..............................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม..........๒๙๘..........แห่ง 

ละติจูด16.848734760161392 
ลองจิจูด99.57105517395576 

รวม - ไฟฟ้า......................๑,๕๕๘......................แห่ง 
- ประปา....................๑,๕๕๘......................แห่ง 
- ถนน..............................๗๙......................สาย 
- รถโดยสาร.....................-..........................สาย 
- การสื่อสารโทรคมนาคม.......๑,๕๕๘.........แห่ง  
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  1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง   

   
 
                   หมู่ที่ 9 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากและไฟป่า 
 

   หมูที่ 8 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากและไฟป่า 
 

   หมูที่ 7 เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยและไฟป่า 
 

   หมูที่ 5 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 
 

   หมูที่ 4 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 
 

   หมูที่ 3 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 
 

   หมูที่ 2 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 
 

   หมูที่ 1 เป็นพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย 
 

   1.2 สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย 
 1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจาก อุทกภัย  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก พ้ืนที่ราบลุ่มติดภูเขา ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและมีน้ าล้นตลิ่ง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านท่ามะเฟือง, หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว, หมู่ 9 ลานไผ่ มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 
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 1.2.2 สถิติภัย  
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสีย

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

 

          (1) อัคคีภัย (Fire) 
ตารางท่ี 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน       
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน       
ที่เสียหายบางส่วน 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

 
       (2) วาตภัย (Storm)   
ตารางท่ี 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน       
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน       
ที่เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  
2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 5 2,3,4 6 6 - 
2563 - - - - - 
รวม 5 3 6 6 - 

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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   (3) อุทกภัย (Flood) 
ตารางท่ี 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      
ที่ประสบ

ภัย  

พื้นที่
การเกษต
รเสียหาย 

)ไร่(  

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 - - - - - - 
2560 1 หมู่ 9,8,7,5,2,1 - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
รวม 1 4 - - - - 

   
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

 
          (4) ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)  
ตารางท่ี 1-4 :  สถิติการเกิดภัยจากดินโคลนถล่ม ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความ

เสยีหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
บ้านเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

2559 - - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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         (5) แผ่นดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 
ตารางท่ี 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากแผ่นดินไหว ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

 
         (6) ภัยแล้ง (Drought) 
ตารางท่ี 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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         (7) โรคระบาด (Pandemic)  
ตารางท่ี 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาด ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ทีม่า : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

 
          (8) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)  
ตารางท่ี 1-8  :  สถิติการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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     (9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 
ตารางท่ี 1-9  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

 
 

         (10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 
ตารางท่ี 1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากคมนาคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

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

 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ส่วนใหญ่เกิดจาก อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 

น้ าคลองเอ่อล้นตลิ่ง เพราะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดภูเขา มีคลองหายเส้นไหลผ่านในพื้นที่ท าให้เสี่ยงที่ก่อให้เกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1.11 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่ 9,8,7, 
 

หมู่ที่ 5,2,1 หมู่ที่ 6,4,3 ความล่อแหลม 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพักอาศัยติด
ริมล าคลอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่ 5,2,1 
ความเปราะบาง 
- เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดภูเขา มีล าคลองไหล
ผ่านหลายเส้น พ้ืนที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนัง
หรือเขื่อนกั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 
ศักยภาพ 
- ประกาศเตือนภัย 
- มีเครื่องมือเครื่องจักรในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4 ความล่อแหลม 
- มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าท าให้ฝนไม่
ตกตามฤดูกาล 
ความเปราะบาง 
- มีแหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าใต้ดินไม่ค่อยมี 
ศักยภาพ 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเดิมเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
หน้าแล้ง 
- มีการรณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและขยายผืนป่า เช่น 
การปลูกป่าเพ่ิม 

วาตภัย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4 ความล่อแหลม 
- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุม 
ความเปราะบาง 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

- อาคารบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมขาด
การบ ารุงรักษาให้เดความแข็งแรง 
ศักยภาพ 
- มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สามารถทน
ต่อลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 ความล่อแหลม 
- ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล
รั กษา เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้า ให้อยู่ ในสภาพที่
สมบูรณ์ 
ความเปราะบาง 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
ศักยภาพ 
- มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
อัคคีภัยแก่ประชาชน 
-  มีการฝึกอบรมซ้ อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับ อปพร. ประจ า
หมู่บ้าน 

 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-13  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

1. อทุกภัย 
2. วาตภัย 
2. อัคคีภัย 
4. ภัยแล้ง 

1. อัคคีภัย 
 

 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
      ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง    
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากข้ึน 
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ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น 
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่ 1-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

อุทกภัย 
            

 
ภัยแล้ง 

 
 

           

 
แผ่นดินไหว 

            

 
พายุฤดูร้อน 

 
 

           

 
อัคคีภัย 

ปีใหม่ ตรุษจีน 
 

         
 

ปีใหม่ 

 
ไฟป่า 

            

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

 
ภัยหนาว 

     
 

       

 
หมายเหตุ : (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เฝ้าระวังตลอดทั้งปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฤดูแล้ง ฝนท้ิงช่วง 
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บทท่ี ๒ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีเป้าหมายสูงสุด “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็ว
ทั่ว-อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยน ากรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ภัยที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมา น ามาทบทวน 
ปรับปรุง และจัดท าแผนฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้
เป็น แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้ 

 2.1.1 มุ่ ง เน้นการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัยด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วน 
ของสังคมไทยเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงและการใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทันภัย   

 2.1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พร้อม
ทั้งการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ 

 2.1.3 สร้างระบบการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการซ่อมสร้างและฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
หรือดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่  

 2.1.4 สร้างการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย  
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

 2.1.5 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับศักยภาพ
การจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง  
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  

 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลห้วยยั้ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย 
2.3 วิสัยทัศน์ 
 สังคมไทยสามารถลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ต าบลห้วยยั้งมี
ความมั่นคงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
2.4 พันธกิจ 
 2.4.1 มุ่งสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย และจัดการความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย 
 2.4.2 ยกระดับระบบมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณาการ 
 2.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการฟ้ืนสภาพ การซ่อมสร้างและฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
รวมทั้งพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
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2.5 เป้าหมาย 
  2.5.1การลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
 2.5.2 ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น และมีเอกภาพอย่างบูรณาการ 
 2.5.3 ระบบการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนในทุกระดับให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

2.6 ตัวชีว้ดัความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตวัชีว้ัด ได้แก ่
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

2.6.1 การลดความ
สูญเสียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(2) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจ านวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและบริการพ้ืนฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถฟ้ืนกลับ
ได้เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย  

2.6.2 การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
จัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย  

(1) จ านวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการบรรจุองค์ประกอบ
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตรก์ารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตร์ของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล      
เพ่ือสร้างการรู้เท่าทันภัยและภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
 (1.1)  เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้ง

การเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 (1.2)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนด าเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่  

 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 
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 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 (2.3)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
    (1.1)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     (1.2)  เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์  
     (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด  
 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ 
 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1) เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่ วถึง ต่อเนื่อง  

เป็นธรรม สอดรับกับความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปด ารงชีวิต
ได้ตามปกต ิ

  (1.2) เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้มีการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
หรือใหด้ีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

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

Assessment : PDNA) 
 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
 (2.3)  เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  
 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยอย่างยั่งยืน  

  (1.2)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  (1.3)  เพ่ือยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
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 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างประเทศ 
  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
  (2.4)  ส่งเสริมความเป็นประเทศที่มีบทบาทน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1)  เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ให้การจัด         

การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1.2)  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้ เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค  

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
  (2.2)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
       (2.4)  ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (2.5)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
_________________________________________________ 

 

การมุ่งเน้นการลด
ความเสีย่ง 

จากสาธารณภยั 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
_________________________________________________ 

 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
_________________ 

การส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนระหว่าง
ประเทศในการ

จัดการความเสีย่ง
จากสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
___________________________________________________ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

 แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 26 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564 -
2570 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความ
พร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถท าให้
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 

2.8 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยย้ัง       

   2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
 

งบประมาณ สาระส าคัญ 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือใช้ด าเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะ
เกิดและหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การ
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข 
การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค เป็นต้น 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ซึ่งก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ
หรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้ง ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของ
ตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน

เขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครอง         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

แผนภาพที่ 2-1 ผังความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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งบประมาณ สาระส าคัญ 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ       

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
            - ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข... 
             - ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยให้
ค านึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
                    - ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 
                   - ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็
ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น 
โดยฉับพลันทันที เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับ
สาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่
ประชาชนได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสา
ธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับ
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โรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อน 
                   - ข้อ 7 กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ดังนี้ 
                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ให้รายงานอ าเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
                             (2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
                   - ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัตฉิุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด ารง
ชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น
ว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการมากกว่าให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                   - ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
                    - ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้อง
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
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          9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                     - ข้อ 4 อาสาสมัครที่ได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ได้รับค่าใช้จ่ายใน
อัตราต่อคนต่อวัน 
                      - ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สามารถจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงฐานะทางการ
เงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
                     - ข้อ 6 กรณีมีการสั่งใช้อาสาสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

 
2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ สาระส าคัญ 

1. เงินทดรองราชการ          
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการ     เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  

เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้ หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนที่ใด 
ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการที่มีเงินทดรองราชการใช้วงเงินทด
รองราชการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
มุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่ง
หมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด การใช้จ่ายเงินต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม 
อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยมีแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
 (1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ให้
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น
ได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000  บาท  
   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 
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  (1.2) ในกรณีจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจของส านักงานป้องกันและ
บรรเทา     สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
จ่ายเงิน 
  โดยการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
  (2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้น
ในท้องที่  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เมื่อได้มีการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

2. เงินส ารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนนิการ โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็ นต้องใช้จ่ายงบประมาณ 
นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ ให้ส่วนราชการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กระท าได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย 
ดังนี้  
 (1) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 
  (2) เป็นรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง 
  (3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่
เพ ีย งพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณโดยเร็ว 
 (4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องด าเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ.2562 
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 2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เป็นบรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ที่ต้องน าส่งคลัง แต่มี
กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
 

งบประมาณ 
 

สาระส าคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุน      
จากองค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศ  และระหว่าง
ประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน
และผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ ข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
องค์กรผู้ให้การสนับสนุน และไม่ขัดแย้งกับแนวทางการด าเนินงานในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2565  โดยแบ่งเป็นเงินบริจาค 
กองทุน และอ่ืนๆ ดังนี้ 
(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์ สิ นด ัง ก ล ่า ว  โ ด ย ก า ร ใ ช ้เ ง ิน บ ร ิจ า ค ใ ห ้เ ป ็น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. 2526  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิด
จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งการใช้กองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
(3)  อ่ืน ๆ คือ เงินสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นอกเหนือจากเงิน
บริจาคและกองทุน  

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 
                                     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
 

งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.1 วงจรการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึงลักษณะ
วงจร เพ่ือรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด ไม่ซ้ าเดิม และ
ไม่จ าเป็นต้องเป็นล าดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการด าเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ (Closed Loop) 
อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจึงเป็น
การจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟ้ืนฟู ซึ่งการด าเนินการในแต่ละ
ห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของภัยเป็นส าคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 
 

 
 

ปรับจากที่มา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams. 
https://www.preventionweb.net. (2019, November :25) 

แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 
เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) 
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน องค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้ งแต่
ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ต้องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย
ในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยมี
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)   
  มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)  
  มีหน้าที่เสนอ และจัดท ามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของ
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 
  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอ านวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ/กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าทีใ่นการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ และประสานการปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะ
ปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ และต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน
แต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง ต้องจัดให้มีสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facilities) ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่
กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์” ขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง
องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 
 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
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เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 
 (2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ท าหน้าที่ประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ท าหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อ านวยการกลาง  
 (3)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด  เป็นผู้อ านวยการรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้
มีการจัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ท าหน้ าที่ อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบั ติ ในการป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน  
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ ตามหมวด 3 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
  (5)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต (กอปภ.สนข.)   
  ท าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยส านักงานเขต 
 (6) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการทั้งนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (7) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
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รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง สนับสนุนการ
ป้ อ งกั นและบรร เทาสาธ า รณภั ย ให้ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี พ้ื นที่ ติ ด ต่ อหรื อ ใ กล้ เ คี ย ง  
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อ านวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อ านวยการเทศบาล เป็นผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุม
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 
 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่
อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/ผู้อ านวยการองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ผู้อ านวยการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง รองผู้อ านวยการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง กรรมการ 
4. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย กรรมการ 
5. ก านันต าบลห้วยยั้ง กรรมการ 
6. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กรรมการ 
7. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ กรรมการ 
8. ผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ กรรมการ 
9. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการ ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง กรรมการ 
12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง กรรมการและเลขานุการ 

 
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร 
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อ านาจหน้าที่ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนที่

เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น จัดให้มีการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  

3. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพ่ือควบคุมและบัญชาการ 
การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเสี่ยงภัยใ น
พ้ืนที่ อปท. 

5.  ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง

เมื่อได้รับการร้องขอ 

 
แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์           
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 

 
3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งและสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเป็น วงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งรายงานผู้อ านวยการอ าเภอ  พร้อมทั้ง
ประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง) ให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยที่
เกิดข้ึน เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมีการ

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
กับ (ระบุหน่วยงานทหารในพ้ืนที่) ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการ
จังหวัดกับหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพ้ืนที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วย
ทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นศูนย์กลางในการ

ประสาน    การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน การ
ปฏิบัติ      และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยยั้ง(กรณีเกิดสา
ธารณภัย)     เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ 

(2) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล  ในจังหวัดจัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได ้
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(3) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับองค์การสา
ธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติง าน
ขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

(5) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตั วที่ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งหรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ   ผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย      
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด ในมนุษย์  โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้ า                      
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับพ้ืนที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และ/หรือ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 
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เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 
มาตรา 20 จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม 
และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาส
การขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับ
ของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการ ความเสี่ยงจาก    
สาธารณภัย ดังนี้ 

3.6.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่ 
(1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบ าบัดภยันตรายจาก

สาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(8) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
(9) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรอง

ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่ง ที่ส าคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (1.2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ       
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
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  (1.6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  (1.7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
    (1.8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือการป้องกันและขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2527  
  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ ค าสั่งอ่ืนๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 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 การปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 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 ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 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 
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 (3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 (3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 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) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ 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 
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บทท่ี 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง และ

ผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือแก้ไข
ต้นเหตุของปัญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบางและ เพ่ิมศักยภาพในการ
จัดการให้สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมอันน าไปสู่การรู้รับ - ปรับตัว - 
ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่  ภัยความล่อแหลม ความ
เปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเสี่ยง  (Risk) = 

 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความ
เสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน ที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบ
จากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่อาจจะ
พัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของคนทุกคน  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางให้ด าเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ 

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดท ากรอบการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง  จาก   
สาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้นเพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยเสริมสร้างศักยภาพการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือ
และฟ้ืนคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟ้ืนฟู 
4.2 เป้าประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4.2.2 เพ่ือให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยเช่น ฐานข้อมูลสถิติสาธารณภัย 
ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้
พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับโดยก าหนดให้มี
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือการประเมินความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ  

(1.2) วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสร้างฉากทัศน์/สถานการณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment) เป็น
การใช้สถานการณ์หรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future Risk 
Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่น า
ความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง วางแผนเพ่ือป้องกันความเสี่ยง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และความ
ล่อแหลมการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยน าผลการประเมิน
ความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุกหน่วยงานมาใช้ใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของภัย 
พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการใน
การลดความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ า 

อุทกภัย            
 

หมู่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ 2 
 
 
 

 

1. จัดท าฐานข้อมูลสถิติ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

2. สร้างระบบการแจ้ง
เ ตื อ น ภั ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง      
และสาเหตุของการเกิด
ภัย 

4. ประเมินความเสี่ยง
ภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มโดย
การประเมินภัยและ
ความล่อแหลมเพ่ือ
ประเมินโอกาสหรือ
ความเป็น   ไปได้ที่
จะเกิดอุทกภัยและ
ดิ น โ ค ล น ถ ล่ ม 
รวมทั้งศึกษาวิธีลด
ผลกร ะทบ  เ พ่ื อ
น า ไ ป ก า ห น ด
ม า ต ร ก า ร ที่
เหมาะสมในการ
บริหารจัดการภัย
จากอุทกภัยและดิน
โคลoถล่ม 

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอก   ล า
น้ าสาธารณะ      และการ
ขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บกัก
น้ า และสร้างระบบ
ระบายน้ า 
3. ปลูกไม้คลุมหน้าดิน 
กันดินพังทลาย  
4. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ า 
5. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 
6. โครงการรณรงค์   
ปลูกป่า/หญ้าแฝก ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. การฝึกอบรมให้
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย 
2. โครงการด้านการ
จัดท าข้อมูลสถิติภัย 

   3. โครงการด้านการ
พัฒนาระบบการแจ้ง
เตือนภัย 

 
 
 
 

1. อปท. 
2. อ าเภอ 
3. จังหวัด 
4.หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบประมาณ
อื่น 
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ประเภทของภัย 
พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการใน
การลดความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ า 

ภัยจากการ
คมนาคมและ
ขนส่ง 

หมู่ 1 
 

 
 

 

หมู่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

หมู่ 3 
 
 
 
 

 

1. การก าหนดจุดเสี่ยง
ของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง      
และสาเหตุของการ
เกิดภัย 

 

ใช้โครงสร้าง  
1. โครงการปรับปรุง
ถนน 
2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ไม่ใช้โครงสร้าง   
1.โครงการอบรมให้
ความรู้ วินัยจราจรแก่
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา 
2. โครงการณรงค์      
การสวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดนิรภัย 
3. ส่งเสริมมาตราการ
ตรวจจับ กวดขันวินัย
จราจร 
4. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมวิเคราะห์จุด
เสี่ยง 
5. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุ
ของการเกิดภัย 
6. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย
ระบุเส้นทางที่เกิด
อุบัติเหตุซ้ าซาก  
ฯลฯ 
 

1. อปท. 
2. อ าเภอ 
3. จังหวัด 
4.หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1.งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าป ี
2.งบประมาณ
อื่น 
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ประเภทของภัย 
พื้นที่และระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนงาน/โครงการใน
การลดความเสี่ยงจาก   

สาธารณภัย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่ง
งบประมาณ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ า 

อัคคีภัย หมู่ 5 
 
 

 

หมู่ 2 
 

 

หมู่ 1 
 

 

1. จัดท าฐานข้อมูล
สถิติ เพื่อน ามา
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
และสาเหตุของการเกิด
ภัย 

1. จัดตั้งศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัย
ชุมชนจากภัยอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัย 
2. โครงการด้านการ
จัดท าข้อมูลสถิติภัย
ฯลฯ 
 
 

1. อปท. 
2. อ าเภอ 
3. จังหวัด 
4.หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบประมาณ
อื่น 
 

ภัยแล้ง หมู่ 7 
 

 

หมู่ 6 
 

 

หมู่ 4 
 

 

1. จัดท าฐานข้อมูล
สถิติ เพื่อน ามา
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
และสาเหตุของการเกิด
ภัย 

ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการขุดลอกล า
น้ าสาธารณะ และการ
ขุดสระกักเก็บน้ าเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย 
2. การสร้างอ่างเก็บกัก
น้ า และสร้างระบบ
ระบายน้ า 
3. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ า 
4. โครงการขุดเจาะ    
บ่อบาดาล 

ฯลฯ 
ไม่ใช้โครงสร้าง 
1. โครงการด้านการ
จัดท าข้อมูลสถิติภัย 

   2. โครงการด้านการ
พัฒนาระบบการแจ้ง
เตือนภัย 

ฯลฯ 
 

1. อปท. 
2. อ าเภอ 
3. จังหวัด 
4.หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
2.งบประมาณ
อื่น 
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 (3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยง            
จากสาธารณภัยเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยงของพ้ืนที่ตนเอง 
เพ่ือให้มีความตระหนัก เข้าใจความเสี่ยงในพ้ืนที่รู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ในการวางแผน
และการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ ทุกแขนงมีบทบาทใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต 
     (3.2) จัดท า ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถิ่น ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเสี่ยงของพ้ืนที ่ 
    (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่

เดิมด้วยมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ ในการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟ้ืนฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิมโดยพิจารณาเลือกใช้
วิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น 
   (1.1)  ย้ า ยที่ ตั้ ง ชุ มชน  หมู่ บ้ า นและอาคารสถานที่ ออกนอก พ้ืนที่ เ สี่ ย งต่ อกา ร เ กิ ด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) ก าหนด/จัดท าโซนนิ่ง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดท าผังเมือง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัยและมี
การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดท ากฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนที่อยู่อาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบ โดยด าเนินการทั้งที่ใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้างเพื่อขจัด
หรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการ
ปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกัน บรรเทาและระงับภัยให้มี
ความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
อาคาร เขื่อน ก าแพง อ่างเก็บน้ า ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ เพ่ือการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ว่าควรใช้การป้องกันแบบใดจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบด้วย 
     (1) จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ า เขื่อน สระน้ า ท านบ เหมือง ฝาย 
รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะที่ตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและการ
ระบายในฤดูฝน  
     (2) ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดินจากการ
กัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ า 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
มีระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งข้อก าหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
     (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การ
ได้ตลอดเวลา 
  (2.2) มาตราการทีไ่ม่ใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยท าให้  การ
ด าเนินงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การใช้มาตรการด้านกฎหมาย
ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง    

(1) ก าหนดเขตพ้ืนที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่
เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย การก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของกิจกรรม
ต่าง ๆ การก าหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 

(2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม ้ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมน ้า  
(3) ปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน กัน

ดินพังทลาย ท าแนวปลูกแบบขวาง แนะน าพันธุ์พืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริมการปลูก
พืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

(4) ออกมาตรการที่จ าเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐในการ

ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการ
กระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้น าแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัย ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ของ อปท. โดยได้จัดท าโครงการ/มาตราการ/
แผนงาน และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบ  ตาม
ภัยประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่ 
   (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงท าสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่อีกฝ่ายตกลงจะจ่ายเงิน
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จ านวนหนึ่งตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะได้รับค่าสินไหม
ชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจากผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่าว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้ที่
ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่ก าหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
ระดับที่ก าหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนที่ตกลงไว้ เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่
หากไม่เกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่ก าหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน เมื่อครบก าหนด 
และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 
  4.4 แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ได้แก่ 
   (4.1) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อม
และเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท า
ให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาประเภทของภัยที่เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล หรือ
ภัยที่มีความเสี่ยงสูง ตามความจ าเป็นของสภาพพ้ืนที่ 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
    ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

จัดท าแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซ่ึงอย่างน้อยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
บัญชีจ านวนผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพ้ืนที่รองรับ การอพยพ
ให้อยู่ในพื้นท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจนการก าหนดเส้นทางอพยพหลัก
และเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น ้ามันเชื้อเพลิง 
แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารส าหรับการอพยพ  
    เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ          
และสามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ให้ด าเนินการดังนี้ 
           1) จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย  
       4) จัดท าป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ไฟฉาย พลุ
ส่องสว่าง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
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       7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
    ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้ก าหนดรายละเอียดโดยส ารวจและจัดท า
บัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามล าดับความเร่งด่วน การก าหนดเขตพ้ืนที่รวมพลและพ้ืนที่
รองรับการอพยพ การก าหนดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
การส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารส าหรับการอพยพ การก าหนดเส้นทางอพยพหลัก 
และเส้นทางรองที่ชัดเจน การก าหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพ การก าหนดระเบียบปฏิบัติในการ
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย  ในพ้ืนที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพ
กลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการด ารงชีพและระบบสุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนร่างระเบียบในการควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ 
    นอกจากนี้ ให้แบ่งการปกครองในพ้ืนที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดท าทะเบียนและจัดระเบียบ
การปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก 
และสตรีตามล าดับ และจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะความจ าเป็น เช่น ต้องห่าง
จากพ้ืนที่อันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความ
สะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยขึ้น ซึ่งรัฐ

ต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยก าหนดอาคารที่จะใช้เป็น ศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้
และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผู้ประสบภัยที่
เข้าพักพิง ทั้งนี้ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อปท. ต้องด าเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดซ้ า มีการคมนาคมที่สะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า 
รวมทั้งต้องก าหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ชัดเจน  

(4.3.2) ก าหนดให้มีปัจจัยความจ าเป็นขั้นต ่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
สเฟียร์  

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรือผู้อ านวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ) ทั้งนี้ 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอ านวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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 (4.4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  
 แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ์เมื่อ

เกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร
ในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความ
ต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (2) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (3) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (4) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
 (4.5) การแจ้งเตือนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการด าเนินการแจ้งเตือนภัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบโดยการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้หน่วยงาน
และประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมาย
รวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานและ/หรือบุคคลที่ก าลังเผชิญความ
เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดย
ระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System) จะมุ่งเน้นกระบวนการด าเนินการตั้งแต่ต้นทางใน
การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพ่ือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสา
ธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้  
   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ด าเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ซึ่งการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
ตามแผนภาพที่ 4-1 ได้แก่ 
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แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบส าคัญของระบบการเตือนภัย 
  
 (1) การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การขยายตัวของเมือง 
ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือน ามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้ตรงกับ
พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงไม่ควรด าเนินการเพียงครั้งเดียวควรมีการ
ปรับปรุงตามระยะเวลา โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพ้ืนที่ 
 (2) การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ (Monitoring and Forecasting) เป็น
ขั้นตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิงพ้ืนที่ในแต่
ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Data Analytical 
BIG DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือให้การคาดการณ์มีความถูกต้อง แม่นย า 
ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 (3) การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร (Dissemination_and Communication) ต้อง
จัดท าข้อความ หรือค าแจ้งเตือนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากที่สุด (เวลาที่จะเกิด
สาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ) เพ่ือให้ประชาชน
ไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสื่อสาร 
(Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัย (Public Awareness 
and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือนแล้วต้องรู้เท่าทันภัย
โดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่การสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพ
ไปยังพื้นท่ีปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้งเตือน
ภัยตามแต่ละประเภทของสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ก าหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 
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  (1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้ นตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึ ง
ระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั้งนี้ ความถี่
ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งท า
หน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นใน

พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ระยะเวลาส าหรับการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การแจ้งเตือนล่วงหน้า
ที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและท าความเข้าใจ กับข้อมูลที่ได้รับ   

(3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 
60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 
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ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของสา
ธารณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม/น้ าป่าไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิจะมี
ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจ้งให้อพยพ โดย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ก าหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย ดังนี้  
       (1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือนผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง การปกครองท้องที่ ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพ้ืนที่  ให้กับกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ และ
ประชาชนทั่วไป 
      (2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้านหรือต าบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  (4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นสั่งการให้อพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ที่หน่วยงาน
ราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยก าหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ 
ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยจะประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองก าลังทหารเป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร 
ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ ให้รายงานกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบทันที 
 
 
 

 
 

วิธีกำรแจ้งเตือนภัย 

แจ้งเตือนประชำชนโดยตรง โดยผ่านทาง 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานโีทรทัศน ์

-  วิทยุสมัครเล่น โทรศัพท์มือถือ /โทรสาร 

-  หอกระจายข่าวเสียงตามสาย 

-  ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 

- แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ฯลฯ 

 

แจ้งเตือนผ่ำนหน่วยงำน  

-  ส่วนรำชกำรภำยในอ ำเภอ 

-   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 

-  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

-  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (พื้นที่เสีย่งภัย) เช่น   

กลุ่มผู้ประกอบการ 
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แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพ่ือท าให้การเตือนภัยมีความแม่นย า น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ ติดตามสถานการณ์
การเกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard Operating Procedure : SOP) ในการ
แจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดว่าจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการแจ้งเตือนภัย 

    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบสื่อสารส ารอง 
    ระบบสื่อสารหลักท่ีก าหนดไว้ คือ โทรศัพท์ 
    ระบบสื่อสารส ารองที่ก าหนดไว้ คือ แอพพริเคชั่นไลน์ 

    (4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้า
ใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในต าบลและหมู่บ้าน เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น  

เฝ้ำระวัง 
ติดตำม 

สถำนกำรณ์ 

ชีวิต
และ

ทรัพยส์ิ
นของ

ประชำช
น 

  กำรแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้ำ 

  กำรแจ้ง
เตือนภัย 

   กำร
รับมือ 

    และ
อพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมลู 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 

 

 

 

 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมินความเสีย่งภัย 
• ส่งผลวิเคราะหเ์ข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชน
และ 
  หน่วยปฏิบัต ิ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 

 

 

 

 

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภัย 
 

 

 

 

 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงาน
สถานการณ ์
• การจัดการใน
ภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
• การส่งผู้อพยพ
กลับ 
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    (5) จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพ่ือเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติการ แผน
เผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนที่เสี่ยงภัย แอพพลิเคชั่น จัดท า Web Service ในการน าเสนอข้อมูลและ Mobile Application 
เพ่ือเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง ผ่านสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 (4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดท าแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และ
ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดให้มีสิ่งของส ารองจ่ายเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เครื่องจักรกลสาธารณภัย 
อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษส าหรับแต่ละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
  (4.6.3) จัดให้มีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสา
ธารณภัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพ่ือเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และมูลนิธิต่าง ๆ  
                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ การ
ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบ ารุงรักษา การฝึกทักษะความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์และ
ระบบต่าง ๆ การจัดท าฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งระบบการระดมสรรพ
ก าลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดท าค าของบประมาณเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การ
เผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 
 
 

เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ด้วยการก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพ่ือสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ      
และความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการน าเรื่อง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming 
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศต่อไป  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ             
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 (1) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญของท้องถิ่น 
                 (1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย ได้แก่ การร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส าหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุและการฟ้ืนฟู 
เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 (1.3) สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้น เพื่อเป็นการเร่งให้การด าเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้ เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น จัดท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการน านโยบายการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัยไปสู่การ
ปฏิบัติ 

(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย หรือฟ้ืนตัวจาก
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง สาธารณภัยของ
ชุมชน ดังนี้ 

   (1) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน  เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผนลด
ความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด           
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก         
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                 (7) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
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บทท่ี 5 
กำรปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการ

รักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่  และประชาชน โดยให้ยึดถือว่า
การรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนล าดับแรก ที่จะต้องเร่งเข้าระงับเหตุ และให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความส าคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการทรัพยากร และแบ่งมอบ
ภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพ่ือให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ 
5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้
การจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที โดยการน าระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ให้มีการก าหนดล าดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าที่และภารกิจ
จากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หน่วยงานใดท าหน้าที่สนับสนุน 
รวมทั้ งมีการแบ่ งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้ วยการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ( วั ตถุประสงค์ )  
กลยุทธ์/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้
สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื่ องจากต้องอาศัยการประสานการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่ พ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ดังนั้น 
โครงสร้างขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจปรับเปลี่ยนทั้ง
จ านวนบุคลากร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรม 
5.2 เป้าประสงค์ 

5.2.1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น และ
เป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.2.2 เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์  
5.2.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด 

5.3 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
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 การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเพ่ือให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐ

ในการจัดการสาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งก าหนดระดับของ
สถานการณ์สาธารณภัย ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน  ที่
เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ตามภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยก าหนดความหมายของสีตาม
สถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

 
 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยหรือ
ต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

 

สีส้ม  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก าลังควบคุมสถานการณ์ 
ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรง
มากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 

สีน้ าเงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า  
  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ด าเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอพรานกระต่ายและผู้อ านวยการจังหวัดก าแพงเพชรทราบทันท ี
  (2.1.2) กรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ ได้  
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
  (2.1.3) กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ  
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ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที ่อยู ่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแห่งพื้นที ่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  (2.1.4) ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้น
เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้า
พนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 
  (2.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อ านวยการอยู่
ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
  (2.1.7) ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และท าบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
  (2.1.8) ในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ และ
ผู้อ านวยการแต่ละระดับ 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (3.1) การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 

ท าหน้าที่เป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Centre : EOC) เพ่ือให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการ
จัดการเหตุการณ์หนึ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในองค์กรที่
จ าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศในแต่ละระดับ เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  
    ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีด
ความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง ในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
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   (3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพใน
การจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยย้ัง มีดังนี ้

(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ศูนย์ประสานการปฏิบัต ิ

ศูนย์ข้อมลูประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พ้ืนที่ 

กลุ่มภารกิจ 

หน่วย
สถานการณ์ 

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนนุ 

หน่วยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ์ 

หน่วยสนับสนนุ
ภาคพ้ืน 

หน่วยสถานที ่
หน่วยพัสด ุ

หน่วยจัดซ้ือ จัดจ้าง 

หน่วยการเงิน บัญชี 

หน่วยเสบียง 

หน่วยแพทย์ 

หน่วยสื่อสาร 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 62 
 

     (3.2.4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ฯลฯ  
     (3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณการเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ 5-2 
(ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอย่ำง) กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 
หมำยเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยยั้ง 

ส่วนปฏิบัติกำร 

- รองนายก คนทีห่นึ่ง 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,2,3 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ ำนวยกำร 

-   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง 
-   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,5,6 
- สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยยั้ง  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- รองนายก คนที่สอง 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7,8,9 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยยั้ง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 

 
 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 
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(3.3) ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและชัดเจนแต่
ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับท้องถิ่น (ตามแผนภาพที่ 5-3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 
กทม. (มาตรา 32) 

 

แผนภาพที่ 5-3  การก าหนดบุคคลผู้มีอ านาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 
 

ควบคุมและก ากับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทัว่
ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.
ผอ. เจ้าพนกังาน และอาสาสมัคร ไดท้ั่วราชอาณาจกัร 
(มาตรา 14) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จังหวัด (มาตรา 15) 

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวดั และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา-       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลอื 
ผอ.ทอ้งถิน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลอื ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท.) 

รองผู้บัญชาการ (ปมท.) 

ผู้อ านวยการกลาง (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.อ าเภอ. (นายอ าเภอ) 

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

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

สาธารณภัย 

ร้ายแรงอย่างย่ิง
ยิ่ง 

สั่งการให้
ด าเนินการ
อย่างหนึ่ง

อย่างใดเพื่อ
ป้องกันและ

บรรเทา    
สาธารณ
ภัย/ ให้
ความ

ช่วยเหลือ
ประชาชน
ในพื้นที่ท่ี
ก าหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
อ าเภอของตน และชว่ยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา 19) 

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มอี านาจบังคับบัญชาและสั่งการ 
ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 

สา
ธารณ
ภยั 
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(4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  (4.1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
          กรณเีกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่นั้น ให้มีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ   สาธารณภัย
ทันที หรือในกรณีเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และใช้เป็น
หลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย   ที่เกี่ยวข้องก็สามารถออก
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
.... ทราบ เพือ่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย 
     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตราย     ต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่  ให้ผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

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

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  ก าหนดให้มีการออกประกาศเขตพ้ืนที่

ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผู้อ านวยการจังหวัด / ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  
2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อ านวยการจังหวัด / ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และหนังสือ
รับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 
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  (4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการน าเงินทดรองราชการมาใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในท้องที่หนึง่ท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่
จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

 

พื้นที่ ผู้มีอ านาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉกุเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

  

 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพ้ืนที่  
และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ านวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณายกระดับ
การจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
(1) พื้นที่ พ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2) พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พ้ืนที่อยู่อาศัย )จ านวนหลังคาเรือน (  
(1.4) พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
 

(2) ประชากร จ านวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
(2.1) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ  
(2.2) จ านวนผู้อพยพ  
(2.3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         การ
เกิดภัยต่อเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่ส าคัญ 

และเส้นทางการให ้ความช่วยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พ้ืนที่ที่จะเสียหายต่อไป  ระยะเวลาที่

การด าเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น 

 

(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) ก าลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งอาสาสมัคร

หน่วยต่าง ๆ 
(4.2) เครือ่งมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตามแต่

ลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3) ปัจจัยยังชีพส าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก และ

จากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหล่งที่มาและจ านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อ านวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

  

 ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร และวิจารณญาณ
หรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอเพ่ือยกระดับ
การจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตราย 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่ง
อยู่ในพ้ืนที่นั้น ออกไปจากพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
           (6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่
ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย 
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    (2) ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง
เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ยั้งในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 0817071983 
   (6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม 
เท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิด
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุ มชนหรือผู้น า
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  

(6.1.4) จัดล าดับความส าคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน 
เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม  

(6.1.5) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ โดยจัดระเบียบ
พ้ืนที่พักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้กองช่าง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์        
เพ่ือการฟ้ืนฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้โดยให้ กองคลัง เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้ง          
จัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถ
ระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กองการศึกษา เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย        
และพ้ืนที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ โดยให้กองช่าง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักหากไม่เพียงพอประสาน
หน่วยงานทหารในพื้นที่ 

(6.1.9) ให้มีการจัดท าทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้างในพ้ืนที่โดยให้
ส านักปลัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่อพยพ โดยให้ รพ.สต. และ
โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ร่วมกันด าเนินการ 

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่รองรับการอพยพ  โดยจัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดก าลังดูแลบ้านเรือน
และทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ ให้ใช้ก าลังสนับสนุนจากอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อการ
สูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา
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ความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพ้ืนที่ได้ โดยไม่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มี การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพ
ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

   (6.1.13) จัดหาพ้ืนที่รองรับส าหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง โดยขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ร่วมกับกองช่างด าเนินการส ารวจ จัดท าบัญชี ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ รวมทั้ง จัดเตรียม
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ส าหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
  (6.2.1) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความสับสน พร้อมทั้ง ให้มีการยืนยัน
ความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป 
  (6.2.2) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ
ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งให้ส่งมอบ
ภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจนให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม
อพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบ
และล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิมพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 (6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งแบ่งประเภทของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนด
พ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการ
ด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ 
  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร ตารางที่3-1 : รายนามภาคประชาสังคม
และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มอบหมายให้.เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถ่ี
วิทยุ 162.550 MHz เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
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ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้
งานภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
 (2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่าง
ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
  (2.2) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่.............-.....................หมายเลข
โทรศัพท์.................-............................................ โทรสาร........................................ ............................... 
     หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่..........-............................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 แผนภาพที่ 5-4 : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 
1 ที่ว่าการอ าเภอ

พรานกระต่าย 
- - 055-762136 -  

2 สถานีต ารวจภูธร
พรานกระต่าย 

- - 055-761488 -  

3 อบต. หนองหัววัว - - 055-741755 -  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
โทรศัพท์ - 
สายด่วน 1669 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
โทรศัพท์ 055-762136 
โทรสาร 055-762136 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง 

โทรศัพท ์055-741652 
โทรสาร  055-741653 
ความถี่วิทยุ  162.550 MHz 

 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาพรานกระต่าย 
โทรศัพท ์- 

 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหัววัว 

โทรศัพท์ 055-741755 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนธิิร่วมกตัญญ ู
โทรศัพท์ - 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อย พรานกระต่าย 
โทรศัพท์ 055-761433 

 

สถานีต ารวจภูธร 
พรานกระต่าย 
โทรศัพท์  
073-671967 
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(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 
    (2.1) เผยแพร่ข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้ รับรู้และ
เข้าใจสถานการณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับรู้ และความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง 
  (2.2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล 
เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง  โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  (2.4) ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่าย
การสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็น
ต้น 
  (2.5) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่การ
ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพ
หรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะ
สิ้นสุด 
  (2.6) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
        ให้น าหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์  ( Incident Command System : ICS) มา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุเพ่ือให้สามารถปกป้องชีวิต  ทรัพย์สิน 
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และ
ภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้  
   (3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
    (1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    (2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
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    (3.2) การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 

(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
     (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     ( 4 )  ก า ร ปฏิ บั ติ ก า ร ค้ น ห า หลั ง ร ะ ย ะ  7 2ชั่ ว โ ม งขึ้ น ไ ป ( หลั ง  3  วั น 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุ
ด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
 (2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  (2.1) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น     
  (2.2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

  (2.3) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
  (2.4) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล  และรายงานข้อมูลให้ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพ้ืนที่อันตราย 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัวต่อผู้อยู่
ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
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 (2.6) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบใน
การจดัการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีอ านาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งลุกลาม
ขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสา
ธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งจะรับข้อสั่งการจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไป
ปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางที่ 5-1  
ตารางท่ี 5-1  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อ าเภอ/อบต.      

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
- กอปภ.อบต. 1 แห่ง 
กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
(กอปภ.อ.) จ านวน 1 แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ  
(ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 
 

-ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 
-ผู้อ านวยการ
อ าเภอ 

 

     (4) การค้นหาและช่วยชีวิต 
             - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
             - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย    
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
             - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 74 
 

ตารางท่ี 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ล าดับ

ที ่
การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

2 รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
ทราบเพ่ือจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด 
พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขต
พ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

3 ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิด
ภัย พ้ืนที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และ
ความสามารถของพ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก 
ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

5  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นระบบ  
 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

6  แจ้งเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการ
สื่อสารทุกชนิด  
  (2) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่
ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่
ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง 
เป็นต้น 
  (3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่ายบ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการ
ปฏิบัติของ 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือ
การเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
เป็นต้น 

7 อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ  
 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ รองนายกคนที่ 1 
089-2689367 

8 ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพัก
รอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ)   ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

9 ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อม
ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พร้อมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน รองนายกคนที่ 2 
089-6425692 

10 ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1,2,3,8 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,2,3,8
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 4,5,6,7มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4,5,6,7
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของ
พ้ืนที่ 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ 
ส่วนปฏิบัติการ 

รองนายกคนที่ 1 
089-2689367 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดย
เด็ดขาด 

 (1.2) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี้ 

         (1.2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ มีศักยภาพเข้า
ปฏิบัติงาน     ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (1.2.2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร      ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัย 

         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็น
ของสถานการณ์ภัย 
                (1.2.4) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้า
พ้ืนที่     โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือ
พ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (1.2.5) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่
บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์
พักพิงชั่วคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (1.2.6) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัย 

ส่วนปฏิบัติการ รองนายกคนที่ 1 
089-2689367 
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ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

                (1.27) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่
กรณี   ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุด
ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่อง อุปโภคบริ โภคพ้ืนฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอ
และท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ให้ความส าคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยา
รักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (2.1) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและ
จัดท าบัญชี    การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (2.2) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และ
เวชภัณฑ์       ที่ จ า เป็ นมายั ง พ้ืนที่ ป ระสบภั ยและ เตรี ยม
สถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (2.3) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า
ดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาสา
ธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัคร
อ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่
ประสบภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูลใน
การติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให้ความส าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 
ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การ
สงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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        (3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บ
รักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล 
        (3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการ
แพทย์ 
        (3.3)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสานการช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความ
เสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็น
ล าดับแรกก่อนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) 
และการปฏิบัติการค้นหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามล าดับ 
โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการ
สับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

13 ปกป้องสถานที่ส าคัญ  เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขต
พระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบ
สาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ รองนายกคนที่ 1 
089-2689367 

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  (กรณีที่มีการ
อพยพ)  

ส่วนสนับสนุน ก านนัต าบล 
087-3157237 

15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่
ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะ
เกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจและจัดท าข้อมูล
ความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพ่ือ
ประกอบการร้องขอการสนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและ
แนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 
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17 จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่ เกิดเหตุ ซึ่ งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่
อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดย
ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์
ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

18 -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
หรือ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และ
การเคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

19 เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการ
ประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้
ด าเนินการอพยพประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน 
ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและ
ล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 

21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสา
ธารณภัยซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอให้
ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งข้างเคียง) และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพ่ือด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด อบต. 
055-741652 
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  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น เป็นเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ใน
ระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการด าเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบให้
ถูกต้อง 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA)  
     กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งประเมินสถานการณ์
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้น (Early 
Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของการจัดการในภา วะ
ฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยก าลังด าเนินอยู่ โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพและการ
ประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  หรือ DANA 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตในสถานการณ์   สาธารณภัยดังกล่าว
ได้อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้ง
ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การ
ประเมินนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอด
ปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (2.1) การประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ด าเนินการภายใน          
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ รายงานจากสื่อต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญ) เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ด าเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต่อเนื่องไป 72 ชั่วโมง โดยเป็นการประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม  และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ล าดับความส าคัญก่อนและหลังในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้การด าเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉินโดยให้
ความส าคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในล าดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ด าเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือ
อย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูระยะสั้น 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
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ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตาม
ความจ าเป็น ทั้งนี้ จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือในแต่ละด้าน 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง  ๆ เช่น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง 
   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุปเสนอ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับความ
ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร  น้ าดื่มการรักษาพยาบาล 
สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ 1 (Initial Disaster Assessment Form) 
   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง
พิจารณาเห็นว่า     มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ   
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
          (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์
รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ              
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของ
บริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
            เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานพร้อมทั้ง
รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้
ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็วตามแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
      (4.1) ให้ผู้น าชุมชนส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
         (4.2) ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง รายงานสถานการณ ์          
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สาธารณภัยต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับชั้นที่เหนือขึ้นไป 
        (4.3) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัดตามล าดับชั้นที่เหนือขึ้น
ไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับผู้ประสบภัยที่จ าเป็นต้องย้ายออกจากที่
อยู่อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะสั่งการให้
ด าเนินการเปิดศูนย์พักพิงขึ้น โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ หรือที่อยู่อาศัยเดิม
จะได้รับการฟื้นฟู/มีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการศูนย์
พักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างพอเพียงทั้งการบริการด้าน
โภชนาการอาหาร และน้ าดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดย
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 
      (1) จัดให้มีการท าทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยค านึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพ่ือให้

ทราบความต้องการพ้ืนฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ทั้งข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และรายงาน
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2) จัดให้มีอาหาร น้ าดื่ม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
  (3) จัดให้มีการก าหนดพ้ืนที่อาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้

อพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงข้อจ ากัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายด้วย  
     (4) ให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และท่ัวถึง 
  (5) จัดให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพ่ือดูแลทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผู้อพยพ 
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว   

    (1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยค านึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าอีก ต้อง
มีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพ้ืนที่ที่อยู่เหนือระดับน้ า
ท่วม และต้องมีพ้ืนที่เป็นคลังสินค้าของบริจาค พ้ืนที่ส าหรับคลินิก และส านักงาน  

  (2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดของการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อพยพ 
ข้อมูลด้านธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอ านวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพใน

การจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานที่ปลอดภัย
แห่งอ่ืนไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานที่ให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานขั้นต่ า  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 83 
 

    (3.3) จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ  
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  

    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่หรือใช้
ก าลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
     ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดก าลังสายตรวจ ไปดูแล

บ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจขอรับก าลัง
สนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ แต่สิ่งส าคัญ
ทีสุ่ดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรน าข้อมูลกลับมารายงานหัวหน้าศูนย์
พักพิงชั่วคราว เพ่ือแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะท าให้ผู้อพยพหมดความกังวลในความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของตน 

 (5) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น น้ าบริโภค น้ า

อุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพ้ืนที่รักษาพยาบาล พ้ืนที่ซักล้าง พ้ืนที่ตากผ้า  พ้ืนที่
ออกก าลังกาย พ้ืนที่สันทนาการ พ้ืนที่ประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจ านวนผู้อพยพ และการจัดระบบรับของ
บริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค ส ารวจความต้องการรับของบริจาค ตามล าดับความส าคัญส าหรับ แต่ละ
ครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

  (6) การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก

ทางสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพ่ือให้  ผู้อพยพ
ผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิกสถานการณ์ให้รีบ
แจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

ก าหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  และจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมหรือที่อยู่อาศัยใหม่ให้

ด าเนินการ 
 (1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดท าทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ 
   (3) ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งรายงานให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ที่รับผิดชอบทราบ 
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    บทท่ี 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟืน้ฟูอย่างย่ังยืน 
  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัยในระยะ
ฟ้ืนฟู โดยใช้กระบวนการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการด าเนินการ   เพ่ือปรับ
สภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย  ให้กลับสู่สภาวะปกติ 
หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
 1) ระยะสั้น เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้
ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับวิถีชีวิต และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ าขึ้นอีกการประเมินความเสียหายขั้น
พ้ืนฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เป็นการด าเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ฟ้ืนฟู
หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพจิตใจ 
ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย  
 3) ระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 
6.1 แนวคิดในการฟ้ืนฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เป็นมาตรฐานได้น าแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ มุ่ง ให้ความส าคัญกับ
การลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชนหรือสังคมที่มีความ
พร้อมรับและฟ้ืนกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทางมาตรการต่าง ๆ ทางด้านการ
ฟ้ืนฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 2) ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ  ที่จะด าเนินการ 3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยในการด าเนินการฟื้นคืนสภาพ และการสร้างใหม่เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และ
ป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 4) การด าเนินการซ่อมสร้างให้เร็วขึ้นเท่าที่สามารถท าได้เพ่ือลดผลกระทบที่จะ
เกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการด ารงชีวิต (Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
กว่าเดิม (Building Back Stronger) เพ่ือให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานขึ้น 6) การให้ความส าคัญ
กับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 
7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งนี้ หากรัฐสามารถด าเนินการฟ้ืนฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการ
ลงทุนด้านการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวน การฟื้นสภาพ 
และการซ่อมสร้างเป็นการด าเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน และมักจะถูกก าหนดไว้เป็น
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ส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะต้องให้
ความส าคัญในการด าเนินการเป็นล าดับต้น ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมรับและฟ้ืนกลับเร็วให้แก่ประเทศดังแผนภาพ     
ที่ 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเมินเป็นกิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ด ้าน
มนุษยธรรม เพื ่อให้ได้ข ้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู ้ประสบภัยที ่สามารถน ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและน าไปประกอบในการด าเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
กระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็นการ
เตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วยระยะที่ 1 - 
ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Initial Assessment) ภายใน 3 วัน
แรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid Assessment) ต่อจาก
ระยะที่ 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและด าเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน 
ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในการประเมิน ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติม
โดยการส ารวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - ระยะที่ 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) 
ต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแต่ละสาขาหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือน าข้อมูลการประเมินที่
ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูต่อไป โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-
Disaster Need Assessment : PDNA) เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

 

6.2 เป้าประสงค์ 
6.2.1 เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม สอด

รับกับความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้ตามปกติ  
6.2.2 เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

6.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน  
 
 
  
  
 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) เป็น
เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ประมวลผล และ
วางแผนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนตามความจ าเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย ความ
สูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟ้ืนฟ ู
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ส ารวจความ
ต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล
การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1.1) ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย 
ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
   (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอหรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  (1.3) ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่ พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึง
การฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็น
พิเศษ 
   (2) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
  (1.4) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จัดตั้ง
คณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความ
ต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  (1.5) ด าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรืองบ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ  (ก.ช.ภ .อ.) และ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
(ทั้งนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให้ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จัดให้มีทีมประเมิน 
PDNA ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ  

               กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จัดท าแผนฟ้ืนฟู
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยด าเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟื้นฟูระยะสั้น 
  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือสนอง

ความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น 
รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความ
เสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

    (1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกัน

ควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของผู้
ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยงายหลัก โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
 - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

 - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมา
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่ต้องอพยพ
จากพ้ืนที่อันตราย 

 - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยการให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู 
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 - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

(1.1.2) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
(1.1.3) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพ

ปกติโดยเร็ว 
(1.1.4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์

เป็นระยะๆ 
(1.1.2) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้ เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควร
ก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย     
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

(2) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ปรับ
สภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(3) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
- ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงก าแพงเพชรและแขวงทางหลวงชนบท

ก าแพงเพชร 
- ระบบไฟฟ้า ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรและการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- ระบบประปาด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 

(4) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน    
และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

(5) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 
สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

(6) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของ
อาคารเบื้องต้น การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ส านักชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานจังหวัด
ก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (3.1) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ ก ารฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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         - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า 
ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

          - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

   (3.2) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง       
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนิน
กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มี
ความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความ
แตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสานความต้องการที่ยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความ
เสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดย
ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่
อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสา
ธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์
ในการด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

 
 
 
  การฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นการน ามาตรการด้านการฟ้ืนฟู 
ฟ้ืนสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพ่ือวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น และ
การปรับวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการน าผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนในการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดให้มีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ 
มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดย
จัดเวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟ้ืนฟูให้มีสาระส าคัญ เช่น ระบุขอบเขต ลักษณะส าคัญ
ของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไข

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
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ความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการ
ก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพและการบริการสังคม  
  เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟ้ืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถิ่นในการ
บริ การด้ านสุ ขภาพ และการบริ การด้ านสั งคมของบุ คคลและชุ มชนที่ ป ร ะสบภั ย  ครอบคลุ มถึ ง  
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
  จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่ หรือพัฒนา
ที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของทั้งชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน ต่อสาธารณภัยของที่อยู่
อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก  
 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพ้ืนฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้ : 
พลังงาน น้ า เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานที่ท าการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ท าการส าหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะการบริการ
ฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด าเนินงาน
ตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือ
ปลอดภัยกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับ 
รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นที่
ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตรงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟ้ืนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสู่สภาวะที่มั่นคง 
และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจได้  
ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับตลาดสินค้าและ
บริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟ้ืนชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเอง และมี
ความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การเปิดด าเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การด าเนินธุรกิจท าให้มีการจ้างคนงาน การจัดหาบริการให้และ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถึงการสนับสนุน 
ทางการเงินในการฟ้ืนฟูด้านอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุน
จากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นส าคัญ ที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็น
รากฐานที่ส าคัญส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
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    บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น ทั้ง
การเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้
การพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลกจึงตระหนักถึง
ความส าคัญในการยกระดับความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพ่ือด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ในขณะเดี ยวกันประ เทศไทย
จ าเป็นต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล 
โดยการน าแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวข้อง     เช่น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น มาเชื่อมโยง (Coherence) และ
ปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบ
ของประเทศผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบการบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง 
และน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง (Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนที่ค านึงถึงความ
เสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบด้านและสมดุล อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเปน็หุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ  
แบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม ( Inclusive approach) โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมที่ค านึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงการ
ประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้กรอบความ
ร่ วมมื อต่ า ง  ๆ  การประ เมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติ ง าน เ พ่ือ ให้ เ กิ ดผลผลิตอย่ า ง เป็ นรู ปธรรม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง (Security) มีความมั่งค่ังและ
ยั่ งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ  (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ 
มีพลัง (Synergy) 
7.2 เป้าประสงค์ 
 7.2.1 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
 7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาต ิและนานาชาติ   
 7.2.3 เพ่ือยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทางของ
กรอบการพัฒนาระดับโลกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงได้น าแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่งมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
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สอดคล้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะได้รับประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน
การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ด าเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจาก             
สาธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี และพหุภาคี ตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 
 (1) ให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดท าโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่มในภาค
ส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น  
 (3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดท าแผนที่เสี่ยง
ภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดท ากรอบและแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นต้น 
 (4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกซ้อมด้าน
การจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 94 
 

บทที่ 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน โดยการพัฒนาคน 
องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการท างานที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม ภายใต้กรอบ
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร องค์กรที่
เกี่ยวข้อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้าใจความตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและจัดการสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดียิ่งขึ้น  
8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพ่ิมขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไม่แน่นอน ผัน
ผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ท าให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสร้างการจัดการสา
ธารณภัยรูปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน โดยใช้กรอบแนวคิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน  จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 
โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) เป็นแนวทางและวางรากฐานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือ
และปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณ
ภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น การบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ 
(Service, Product, Process) ที่มีคุณค่า (Value Creation) สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ดีขึ้นเป็นมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 
8.2 เป้าประสงค์ 

8.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยน าระบบอัจฉริยะในการสร้าง
ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา  

8.2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder) 
8.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

 
 

 

สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต่การ
ป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและน ามาวิเคราะห์ประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
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(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งโดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้แพลตฟอร์มที่กอง
อ านวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด เพ่ือให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถน าระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมูลไป
ด าเนินการจัดท า พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งสามารถ
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) ข้อมูลด้านพื้นที่เสี่ยงภัย 
(2) ข้อมูลด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ 
(3) ข้อมูลข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
(4) ข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือ ความเสียหายและการฟ้ืนฟู  

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

ธารณภัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และน าไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในพ้ืนที่ ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศ ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ระบบที่กองอ านวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดท าระบบน าเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
การใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น ระบบสืบค้น การคัดกรอง วิเคราะห์ การ
แสดงผลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศที่กองอ านวยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

 

 
 
 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จ าเป็นต้องใช้
องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
จ าเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถให้บุคลากรด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชน 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     ก าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนที่  เพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน

ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต  

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  

ก าหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม พัฒนา 
องค์ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย  
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา สัมมนา 

อบรม สื่อออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี (best 
practice) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถิ่น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 
 

 
การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย             

ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชนให้รับทราบ
อย่างทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้  การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบสื่อสารจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร น าไปสู่การสร้างมาตรฐาน
การสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สู่สาธารณะ  
  ก าหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ 
เช่น การสร้างสื่อออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคชั่นบน Smart Phone เว็บไซต์
รวมถึงเป็นช่องทางในการโต้ตอบ รับและส่งข้อมูลความเสี่ยง โดยความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ไปยัง
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเที่ยว ที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหว่างเกิดสาธารณภัย  
 (2) แนวทางปฏิบ ัต ิในการพัฒนาการแจ้ง เต ือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ที่สามารถแจ้งเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัย ข่าวสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสา
ธารณภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ โดยต้องมีความแม่นย า รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพ้ืนที่ และเหมาะสมกับ
ประเภทสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ               

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 97 
 

 
 

   
  
 การลงทุนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถด าเนินการได้ทั้งมาตรการด้านโครงสร้าง
และด้านไม่ใช้โครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้กระบวนการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในการบ ารุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบ
ชลประทานส าหรับภัยแล้ง  
   (1.2) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพ้ืนที่ลงทุนด้านโครงสร้างเพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงของตนเอง เช่น สร้างคันป้องกันน้ ารอบนิคม การลงทุนในระบบด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินของตนเองให้มีความ
ปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   ก าหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด าเนินการ ผลประโยชน์ และ
ความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนร่วมด าเนินโครงการด้านการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  
   ก าหนดให้มีการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เช่น การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ อปท. ยกเว้นหรือลดภาษี
ส าหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจให้ตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น การสร้าง สิ่งปลูก
สร้างเพ่ือรองรับสาธารณภัย การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม  
    ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนท าประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยงและลด
ภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 
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 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ
จัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร และ
อ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รัฐ โดยส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมวางแผนในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สร้างจิตส านึกการท างานร่วมกันและการแสวงหาผู้ร่วมด าเนินการ โดยการเสริมสร้าง องค์ความรู้
ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้น าชุมชน
รวมถึงคนในชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพ้ืนที่และเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทุก
ขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning) โดยสร้าง
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลดความเสี่ยง
จากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันจัดการบรรเทา
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทบทวนผลการด าเนินงานการด าเนินการร่วมกัน ว่า
มีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ และน าผลจากการติดตามและประเมินผลมาใช้พัฒนาแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  (1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนน าเครือข่าย  เช่น การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเพียง
ในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และ
ฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถให้คน
ในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือจึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยและได้รับผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดรวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลภัย การแจ้งเตือน

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ภัยการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้านการฝึกการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย และการประเมินผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ด าเนินการฝึกอบรมประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้มีความ
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ            
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 
  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟ้ืนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติตามการ
สร้างเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืนของส านักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 10 ประการ ดังนี้ 

(2.1) จัดตั้งองค์กรเพ่ือสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพ่ือการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยจากสา

ธารณภัยอย่างเท่าเทียม  
(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้โครงสร้าง

ทางธรรมชาติ 
(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการฟื้นสภาพ และซ่อม

สร้างที่อยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทาง
มาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทท่ี 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ไปสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  1 ) การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2 ( การติดตามประเมินผล 3 ( การวิจัย
และพัฒนา   และ 4 ( การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-

2570 ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. 2564 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดการ
บริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ ..2550ศ ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมรวมทั้ง
การประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

9 .1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ ..2550ศ มาตรา20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

9 .1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564 มีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแล
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

)1 ( เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การสื่อสาร และถ่ายทอด
แผน โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบัติจากการจ าลองฉากทัศน์เป็นต้น และการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570  ) Sense of Belonging) เช่น ผลักดัน
แผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  
 )2 ( จัดท าแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับ 
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หน่วยงานสู่ระดับพ้ืนที่ โดยการผสาน )Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 )3 ( ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกหน่วยงาน 
โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-
2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณให้แก่ระดับ
พ้ืนที ่
 )4 ( จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนเผชิญ
เหตุให้สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมาย สัญญาณหรือสิ่ง
อ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และส าหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
 )5 ( ก าหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .2550.ศ รวมทั้งนโยบาย และกฎหมาย
ต่าง ๆ โดยมีแนวทางด าเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9-1 : แนวทางด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง  

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

-  องค์ การบริ หาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีส่วนร่วมกับอ าเภอพรานกระต่ายและจังหวัดก าแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง  

- สนง.ปภ.จว.  

- ศูนย์ ปภ. เขต 8 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 จัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง การ
ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง  

- สนง.ปภ.จว.  

- ศูนย์ ปภ. เขต 8 

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5 จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบพัฒนาท้องถิ่น
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กร    
สาธารณกุศล โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 

-  องค์ การบริ หาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- ส านักงานจังหวัด
ก าแพงเพชร 

-  ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

6 ก าหนดแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 

-  องค์ การบริ หาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- ส านักงานจังหวัด
ก าแพงเพชร 

-  ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้ งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

-  องค์ การบริ หาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- สพป. ก าแพงเพชร 
เขต 1 

- สพม. เขต 41 

8 สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 

 

-  องค์ การบริ หาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง  

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         ทั้ง
ส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้อ านวยการจังหวัดเ พ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           สา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผน
และปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง 

- สนง.ปภ.จ. 
ก าแพงเพชร 

- ศูนย์ ปภ. เขต 8 
ก าแพงเพชร 

- ส านักงานจังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1 
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9.2 การติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง        

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีกลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีกระบวนการและการจัดการให้เกิดการทบทวนทั้งด้านการจัดการ (Management Review) และ
การทบทวนผลงาน (Performance Review) ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ ์ 

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ การ

บรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ และหลักความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 ทั้ง
รายปี กลางแผน และปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด าเนินงานตามแนว
ทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจาก          
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง 
จัดท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

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

โดยให้จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้
มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 ต่อไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการประสาน
การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570  
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  (2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

(3) หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
      ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้จัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  
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การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
ต่อไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้มีการคิดค้น
หรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและการบริการให้มี
ลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับการติดตามและประเมินผล 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ
เรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัย
และพัฒนา ดังนี้ 

       (1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา 
ค้นคว้า     และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ให้เหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยั้ง เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

       (3) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยย้ัง 

      พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 ก าหนดว่าในกรณีที่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนาพบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
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