
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                 

ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด 

                                              จังหวัดนครราชสีมา 

  



คำนำ 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ท้ังภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี 
(องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

เป็นผู้ควบคุมและส่ังการเพ่ือทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงถือเป็น
ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ส้ินสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยข้ึน    เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

      

                          

 

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบรหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

(วันท่ี  ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
 



 
 

บทนำ 
    ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการ
กระทำของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลาย
ส่ิงแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดย
มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น 
และช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทดจึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดพ.ศ. 
๒๕๖2 ขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความ
เช่ือม่ันให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบด้วยการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ 
และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมท้ัง
การฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

                       

    แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย 



 

สารบญั 
 
                     หน้า 

 
แผนที่ อปท. 

บทนำ                

  
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๑ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่อบต.ด่านขุนทด  ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี       ๕ 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        7 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ด่านขุนทด  ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบต.ด่านขุนทด (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑4 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 

 
 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑5 
 ๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๑5 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑6 
  ๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๑๖ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๑6 

  ๓.๓ พ้ืนที่เส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 20 
 ๓.๔ การแจ้งเตือนภัย        ๒3 

   ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒3 
   ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒3 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒3 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒4 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒5 
  ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบต.ด่านขุนทด    ๒5 
   ๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบต.ด่านขุนทด ๒6
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบต.ด่านขุนทด  27 
   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย    27 
   4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  28 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       29 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย   29 
                                      ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ       29 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ     30   
  ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓6 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓6 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน            ๓6 
   ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    37 
   ๔.6 การอพยพ         38 
  4.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว     39 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 39 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔1 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔1 
 
 
 
 
   



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 

  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๔๒ 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔2 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔3 
  ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔3 
   ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ๔3 
  บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔4 
   ๕.1 การดำเนินการหลังเกิดภัย       ๔5 
   ๕.2  การฟ้ืนฟู         ๔6 
   ๕.2.1  การฟ้ืนฟูระยะส้ัน       ๕6 
    ๕.2.2  การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕8 
    ๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ       ๕9
 บทที่ ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕0 
  ของอบต.ด่านขุนทด ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕0 
   ของอบต.ด่านขุนทดไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕2 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕2 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕3 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕3 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕3 
   ของอบต.ด่านขุนทด 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตอบต.ด่านขุนทด 

ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด....................................... 

ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งตั้ง/  
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ด่านขุนทด 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
จ. บัญชีรายช่ือองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี อบต.ด่านขุนทด    
ฉ. บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์     

 ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ  
ซ. บัญชีรายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขต อบต.ด่านขุนทด     
ฌ. แบบสำรวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 
  

    



สารบัญ (ต่อ)    

            

 
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง     
ฎ. ตัวอย่างคำส่ังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ด่านขุนทด  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 

 

 

 



สารบัญแผนภาพ 
 
                      หน้า 

 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย          บทนำ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ของ อบต.ด่านขุนทด 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒4 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรา้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ด่านขุนทด   ๒5 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ๒7 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ด่านขุนทด ๓7 
 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสรา้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว อบต.ด่านขุนทด    ๔0 
 

 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 

 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ด่านขุนทด     ๒ 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของอบต.ด่านขุนทด     ๓ 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของอบต.ด่านขุนทด     ๓ 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ด่านขุนทด     ๔ 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของอบต.ด่านขุนทด  ๔ 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ อบต.ด่านขุนทด     ๕ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ด่านขุนทด     ๕ 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที ่  ๑๕ 
  อบต.ด่านขุนทด 
ตารางที่ 3-1  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว   19 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  21 
  อบต.ด่านขุนทด 

 ตารางที่ ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ   41 
ตารางที่ ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ ๓1 

 ตารางที่ ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของอบต.ด่านขุนทด   ๓๓ 
  
 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ๕0 
 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 หน้า ๑ 

 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.ด่านขุนทด 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี  49  หมู่ท่ี  4  ตำบล  ด่านขุนทด

อำเภอ  ด่านขุนทด  จังหวัด  นครราชสีมา  มีพ้ืนท่ีประมาณ  63.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
39,569  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 
   และ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านขุนทด 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. หมู่ท่ี  1 บ้านหาญ  8. หมู่ท่ี  8 บ้านด่านขุนทด  15. หมู่ท่ี 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
2. หมู่ท่ี  2 บ้านหัวบึง  9. หมู่ท่ี  9 บ้านเมืองหาญ  16. หมู่ท่ี 16 บ้านจ่ันสันติสุข 
3. หมู่ท่ี  3 บ้านจ่ัน  10. หมู่ท่ี 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์  17. หมู่ท่ี 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา 
4. หมู่ท่ี  4 บ้านโคกรักษ์  11. หมู่ท่ี 11 บ้านหนองโสน 
5. หมู่ท่ี  5 บ้านใหม่เจริญสุข 12. หมู่ท่ี 12 บ้านโคกพัฒนา 
6. หมู่ท่ี  6 บ้านถนนหักน้อย 13. หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ 
7. หมู่ท่ี  7 บ้านดอนกลอย 14. หมู่ท่ี 14 บ้านโพธ์ิทองพัฒนา 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีจำนวนประชากรท้ังส้ิน  9,589  คน 

จำแนกเป็นเพศชาย  4,654  คน 
    เพศหญิง  4,9๒9  คน 

จำนวนครัวเรือน  3,677   ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง ประมาณ  511  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 
ข้อมูล ณ วันท่ี  5  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒562               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประมาณร้อยละ 90

ประกอบอาชีพ เกษตรกร  รองลงมาได้แก่ ด้าน  เล้ียงสัตว์ ประมาณ ร้อยละ 20 ประมง ประมาณร้อยละ 20 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ   (เช่น การเพาะปลูก /การเล้ียงสัตว์ /การประมง)      เฉล่ียรายได้
ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ  64,034.87  บาท  
            ท่ีมา : (การสำรวจข้อมูล  จปฐ  ปี  ๒562) 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 หน้า ๒ 

 

 
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีเส้นทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน

ระหว่าง (ระบุช่ือทน./ทม./ทต./อปท. ใกล้เคียง) และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 201 และทางเรือ ผ่านเส้นทางแม่น้ำ............................-........................... 
  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ี......
(ราบลุ่ม/หุบเขา ฯลฯ).... มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลอง สวนหมาก ไหลผ่านพ้ืนท่ีหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 4 ถึงหมู่ท่ี 3 
        คลอง ลำเชียงไกร ไหลผ่านพ้ืนท่ีหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 2 ถึงหมู่ท่ี 2 

 
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดส่วน
ใหญ่เกิดภัยจาก.....อุทกภัย..... โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจากสภาพพ้ืนท่ีเกิดภัย เช่น มีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 2 บ้านหัวบึง ท่ีเกิดภัยขึ้นบ่อยคร้ัง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง   ขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ท่ีสำคัญท่ีเกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 
 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕ -       

๒๕๕๖ -       
๒๕๕๗ -       
๒๕๕๘ -       
๒๕๕๙ 1 หมู่ที่ 2 4  - - - - 

รวม 1 1 4     

      (ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
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        (2)  วาตภัย 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕๕ 1 ม.1, ม.3, ม.4 -    

๒๕๕๖ 1 ม.6 ,ม.7 -    

๒๕๕๗ -     
๒๕๕๘ -     
๒๕๕๙ 2 ม.1 ,ม.6 -    
รวม 4 7    

       

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

 

      (3) ภัยแล้ง 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่  
ประสบภัย 
(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      
ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จำนวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๕ - - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

รวม       

      

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
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      (4) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕ - - -  -  
๒๕๕๖ - - - - -  

๒๕๕๗ 1 ม.7 1 - -  

๒๕๕๘ - - - - -  

๒๕๕๙ - - - - -  
รวม 1 1 1    

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

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน
ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๕ - - - -  

๒๕๕๖ - - - -  

๒๕๕๗ 1 
ทางหลวงหมาย
เลย 201 

1 4  

๒๕๕๘   - -  

๒๕๕๙   - -  

รวม 1  1 4  

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
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๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด) 

                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้ 
 

*** (ตัวอย่าง) การจัดลำดับความเส่ียงภัย *** 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
 

 

ลำดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม (เช่น น้ำป่าไหลหลาก จากเทือกเขา..........) 
2 ภัยแล้ง (เช่น น้ำในแม่น้ำ........แห้งขอด  ฝนท้ิงช่วง) 
3 อัคคีภัย  
4 ฯลฯ  

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
       ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยคร้ังและเกิดขึ้นเป็นประจำ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยคร้ังมากขึ้น ซ่ึงการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มากขึ้น 

*** (ตัวอย่าง) ปฏิทินสาธารณภัย *** 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 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   ฤดู

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
(สามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่) 

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
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บทท่ี ๒ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับ 
การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบด้วย การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือ
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รายงานนายอำเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาด
เล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์       
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซ่ึงจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
นำไปสู่การพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วท่ัว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นทุกรูปแบบ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       
ท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   
ความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. 
2562 ฉบับนี้  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและ
ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็
จะสามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน 
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      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
มีท่ีมาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด (โครงการท่ีใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด)) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการจัดการให้มี
เคร่ืองหมายสัญญาณหรือส่ิงอ่ืนในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

         (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นำเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่าย
เพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ท้ังนี้ หากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ท่ีต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ     เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหาร     ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณอื่นๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั งไม่ มี  
ความจำเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
สำหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด) 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
         ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ใน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จะมีองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการอำนวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ต้องมีการเช่ือมโยงและ  รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าท่ีกำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้า ท่ี จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหน้ า ท่ี บั งคับ บัญชา อำนวยการ ควบคุม  กำกับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพกำลัง เคร่ืองมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 
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      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 

รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกำลัง
ในการเร่ิมปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด  
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และผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุช่ือ อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) 
หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ 

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

 ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุช่ือ ทน./ทม./ทต.) ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
.................................. และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ............................ รวมถึงมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับ    
การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุช่ือ ทน./ทม./ทต.) เป็นผู้อำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและ
ผู้อำนวยการอำเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือ
ได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ี ให้กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพ่ือทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พร้อมท้ังให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอในเขต
พ้ืนท่ี (นายอำเภอด่านขุนทด) ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อำนวยการอำเภอ 
(นายอำเภอ) 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อำนวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
รองผู้อำนวยการจังหวัด 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อำนวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้อำนวยการเขต) 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) (เม่ือเกิดหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
เพ่ือทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี  ท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณี  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ให้ขอรับการสนับสนุนจาก  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง 
และหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและส่ัง
การ 

 
 

 
 
 ภาวะปกต ิ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก        กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด รายงาน

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี (ทต.ด่านขุนทด) 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(ทต.ด่านขุนทด) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ทต.ด่านขุนทด) 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
(นายก อบต.ด่านขนุทด) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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ผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมท้ังประสาน     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียน ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านขุนทด ให้การสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารน้ัน  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กับ (ระบุหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี) ท้ังน้ี ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดต้ัง
ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและ
สถานการณ์สาธารณภัยน้ันๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลง
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี ท้ังนี้
รายละเอียดการแบ่งมอบพ้ืนท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 
ส่ังการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้ก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พร้อมท้ัง  
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด หรือหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัว      ท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เพ่ือ
รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
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         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ัง 

ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่ (ระบุช่ือ อปท.) 
 
 
ลำดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด ฉบับนี้  มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตามแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเส่ียง 
           ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ความเส่ียง ได้แก่ 
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ท่ีอาจนำมา
ซ่ึงความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
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รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยท่ีทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นท่ี ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเส่ียง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต 
ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย ขั้นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ 
ขั้นท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเส่ียง ขั้นท่ี ๖ การจัดทำข้อมูลความเส่ียงและแนวทาง         
ในการจัดการและลดความเส่ียง ขั้นท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 
           ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด จัดทีมประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าสำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สา
ธารณภัย       และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบ       การตัดสินใจส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกำจัดความเส่ียง 
(การป้องกันหรือหลีกเล่ียง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง 
        ท้ังนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเส่ียงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ 

         อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเส่ียง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายส่ิงก่อสร้างและ
โครงสร้างท่ีเปราะ 
บางท้ังหมดจาก
บริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงสูง 
ซ่ึงจะได้รับผล 
กระทบจากแรงส่ัน 
และบริเวณเส่ียงต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างท่ีทนต่อ
แผ่นดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมส่ิงก่อสร้าง 
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ท่ีดิน      
โดยคำนึงถึง   
ความเส่ียง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว      
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว      
การจัดเตรียม
ส่ิงของยังชีพและ
ส่ิงของสำรองจ่าย 
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประกันความเส่ียง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเส่ียง เงินทุน
สำหรับซ่อมสร้าง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
สำหรับการซ่อม
สร้างและฟ้ืนสภาพ 

พายุโซนร้อน ย้ายชุมชนท่ีสุ่มเส่ียง ก่อสร้างแนวกำบัง การเฝ้าระวัง     ประกันความเส่ียง
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเส่ียง 

และอุทกภัย 
(ตัวอย่าง) 

ออกห่างจากชายฝ่ัง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ี
ต่ำซ่ึงเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ลมหรือใช้พ้ืนท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เขื่อนหรือกำแพง
คล่ืน และอ่ืนๆ เป็น
แนวก้ันน้ำ        
ยกอาคารให้บริเวณ
เส่ียงต่อน้ำท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ำ  
ท่ีคาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกำบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เป็นต้น 

การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าสำหรับ
พายุไต้ฝุ่น        
การเตือนภัยน้ำท่วม
ล่วงหน้า         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
ส่ิงของยังชีพ     
การหาท่ีหลบพายุ
ไต้ฝุ่นและกำหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสำหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซ้ือบ้าน
ในพ้ืนท่ีน้ำท่วมถึง 
 

 
  รายละเอียดเร่ืองการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ ท่ี  
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์ โหลด/         
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พ้ืนที่เส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการวิเคราะห์ความเส่ียง หรือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึง
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยและปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภยั ซ่ึงจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเส่ียงอย่างยั่งยืน ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ท่ีกำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

 อบต.ด่านขุนทด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลด่านขุนทด ซ่ึง
มีหมู่บ้านท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเส่ียงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วน

ตำบลด่านขุนทด) 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี ๒ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ  
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ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี.....   
วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี.....   
อัคคีภัย หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี.....   

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี.....   

 
 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย (ให้ดำเนินการในบริบทของสภาพพ้ืนท่ีและ
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 - เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย 
พ้ืนท่ีเส่ียงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
ก้ันตล่ิง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี............. 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ำ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี................................................... 
 
 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเป็น
ประจำทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจำ 
 
- สนับสนุนเคร่ืองมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ำ   
ในป ริมาณมากและต่อเนื่ องท้ั งปี  
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มี เขื่อนหรือแหล่งน้ ำ
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

 
- แหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แ ม่ น้ ำ ล ำค ล อ งตื้ น เขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- มีการบุกรุกทำลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

 
- ขุดลอกแหล่งน้ ำเดิม
เพ่ื อ กักเก็บน้ ำไว้ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนท่ี
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - ลั ก ษณ ะภู มิ อ าก าศ โดย ท่ั ว ไป      
อยู่ ภ าย ใต้ อิท ธิพลของลมมรสุม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- บุคลกรท่ีมีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี....... 
 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบำรุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รับป รุงและ
ซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - ป ระชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเร่ืองการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี................ 
 
- ประชาชนไม่ทราบถึ งแนวทาง
ปฏิบัติ ท่ีถูกต้องเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เ ร่ื อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจำ
ทุ ก ปี  แ ละ ให้ ค ว าม รู้
เ ก่ี ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

และบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
 

 
หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ) ตามภาคผนวก ญ 
 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีพ้ืนท่ีสาธารณภัยท่ีส่งผลกระทบ 
ได้แก่ ภัยจาก (ระบุช่ือประเภทภัย เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ตามท่ีวิเคราะห์ความเส่ียงไว้ในบทท่ี ๑) จึงให้
ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้พิจารณาโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง (ระบุถึงส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กำแพง ประตูระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งกำลังบำรุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) 
ขึ้น เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนท่ีเส่ียงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี พร้อมท้ังจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเส่ียงภัย
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ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
      เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทา      สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จะมีการประสานและส่ังการอำนวยการให้
ชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือทำหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังส่ือต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ท้ังนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด โดยใช้ระบบการส่ือสาร เคร่ืองมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทำหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารท่ีได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
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    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพ้ืนท่ีรองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นขั้นต่ำของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจำเป็น 
                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน 
ท่ีมีความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เม่ือเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เม่ือเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือดำเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการท่ีกำหนดไว้ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
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   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การทำความเข้าใจเร่ืองการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเส่ียงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแก้มลิงเพ่ือพักน้ำ เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมส่ิงของยังชีพท่ีจำเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนท่ีท่ีคาด
ว่าจะเกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เส่ียงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย    ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
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          (๑) เม่ือมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนท่ี     

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ำกว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้นำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซ่ึง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

กำลังควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้ม 
ท่ี สถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น  ให้ จัด เต รียมความพ ร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจำ 
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๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย  เพ่ือเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-389922 วิทยุ
ส่ือสาร ความถี่ 162.445 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข......................................-....................................  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044-389404 ) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณ
ภัย และวิทยุส่ือสาร ความถี่ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข..................................................... 
 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ

ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจง้เตือนภยั    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝ้าระวังระดับนำ้ใน   
  แม่น้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หนว่ยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเสี่ยงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอำนวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวา่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหนว่ยปฏิบัติ  
  หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ ์
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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บทที่ ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและส่ังการ เพ่ือทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ัง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลำพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนในเขตพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน          ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อบต.ด่านขุนทด) 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภยั 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานส่งกำลังบำรุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสยีชีวติ 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การขา่ว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจยัสี่ที่จำเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชัว่คราว 
- งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด) มีดังนี้ 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ  มีหน้าท่ี ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ท่ีเกิดขึ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจำเป็น เพ่ือให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อบต.ด่านขุนทด) 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลด่านขุนทด 
- กำนัน 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.ด่านขุนทด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
 

                   ฯลฯ 
 

 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- ปลัด อบต.ด่านขุนทด 
- สำนักปลัดอบต.ด่านขุนทด 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต. ด่านขุนทด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
 

ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.ด่านขุนทด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 
/ตำรวจบ้าน /อสม. 

- ผู้นำชุมชน 
ฯลฯ 

 
 

- สำนักปลัด อบต.ด่านขุนทด  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย 
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอำเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) ดังนั้น   
เม่ือผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีนั้นในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีนั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพ่ือส่ังการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณี ท่ี พ้ืนท่ี ท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีใด 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการท้องถิ่นซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีนั้น  
ท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ท่ีมีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลำดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพ่ือส่ังการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอหรือก่ิงอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในอำเภอหรือ   ก่ิงอำเภอท่ีรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อำเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม 
ยารักษาโรค เคร่ืองครัว 
        (2.๓)  การปฏิ บัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกำลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้ รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ท่ีจำเป็น 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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           (๒.๑) นำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเร่ืองปัจจัยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจ
ข้อมูลสถานท่ี ส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ 
กำหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ 
การส่ังการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จส้ินภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ 
อปท.) (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีอำนาจในการควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ลุกลาม
ขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก และผู้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จะรับข้อส่ังการจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  
 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อำเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น 
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กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.) จำนวน...........แห่ง 

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ   
  (ศบก.อ.) จำนวน................แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อำนวยการ
อำเภอ 

  
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนท่ีประสบภัย 
           - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอำนวยการ  
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ ์

  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ ให้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด) และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือ
จะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป            จนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 

ส่วนอำนวยการ  

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอำนวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอำนวยการ  

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอำนวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    

ส่วนอำนวยการ  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 หน้า ๓๔ 

 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะส้ินสุด 
  (๔) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เค ร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๘ กำหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

ส่วนอำนวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพ่ือรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ กำหนดและแบ่งโซนพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น  3  โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่ 2,3,4,5 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่2,3,4,5 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่ 6,7,15 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6,7,15 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่ 10  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  10 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
 
    โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนท่ี 

ส่วนอำนวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏิบัติการ  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 หน้า ๓๕ 

 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
 ให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน        

เข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ให้ความสำคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องเข้าพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณี พ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เคร่ืองยังชีพท่ีจำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสำคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เคร่ืองครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น เพ่ือกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ท่ีจำเป็นมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ท่ี ได้ รับความเสียหายจาก        
สาธารณภัย พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดก้ันช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสำคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบ้ืองต้น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจชันสูตรเบ้ืองต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนท่ีและให้บริการ
ทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบ้ืองต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 
 
 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจารณาสนับสนุน
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นลำดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกำลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานท่ีสำคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อำเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ  

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพ่ือทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สำหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- กำหนดให้มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคล่ือนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ียุติแล้ว ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ

ส่วนอำนวยการ  
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอย่างปลอดภัย 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เม่ือได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนและกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ส่วนอำนวยการ  

    
    ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเคร่ืองมือส่ือสาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด มอบหมายให้.....................................เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ.........................เพ่ือใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
สำหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้....................................เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และ
ระบบส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
           (๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................... โทรสาร................................................................... 
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        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับที่ ช่ือหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1       

2       

3   

 

    

4       

5       

โรงพยาบาลด่านขุนทด 
โทรศัพท์ 044 - ๒๐๘ ๒๐๘ 
โทรสาร 044 - ๒๐๘ ๒๐๘ 

สายด่วน ๑55.775 
 
 

 

กองอำนวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอด่านขุนทด 

โทรศัพท์ 044 - 389 404. 
โทรสาร 044 - 389 155 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ดา่นขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร 044 - 389 9๒๒ 
โทรศัพท์/โทรสาร  044 - 389 9๒๒   

ความถี่วิทยุ  16๒.445 MHz 
 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาด่านขนุทด 

โทรศัพท์ 044 – 389 900 
 

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ตะเคียน 

โทรศัพท์ 044 - 389984 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนธิิร่วมกตัญญ ู
โทรศัพท์ 1669  

ความถี่วิทยุ  168.900 MHz 
 

กองอำนวยการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 
℡ โทรศัพท์ 044 - 243 798 
℡ โทรสาร  044 - 243 798 การไฟฟ้าภูมิภาค 

สาขาอำเภอด่านขนุทด 
โทรศัพท์ 044 - 389100 

 

สถานีตำรวจด่านขนุทด
ความถี่วิทยุ  154.600 MHz 
โทรศัพท์ 044 – ๒๐4674  
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีกำหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นหน่วยงานหลัก 
ดำเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ 
การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ท่ีบอกถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพ้ืนท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะส้ินสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจำเป็นเก่ียวกับการดำเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่ส่ือมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เคร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
   ๔.๗ การอพยพ 
       เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนั้น   
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบหมาย) มีอำนาจส่ังอพยพผู้ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกอง
กำลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
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       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กำหนดให้
นายกเทศมนตรี/  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด /ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 081-
7905085 
       ๔.๗.๒ เม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำดื่ม เท่าท่ีจำเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พ้ืนท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน
หรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพท่ีกำหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจำนวนผู้อพยพท่ียังติดค้าง  
อยู่ภายในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจในท้องท่ีเพ่ือจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอำนวย      
ความสะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากส่ือทุกช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 
เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
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         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหาย     ท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          
เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิ บัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเป็นทุกๆ ด้าน               
ท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงแวดล้อม ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   
เม่ือภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พ้ืนท่ีประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ท้ังนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ      
ในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล    
ท่ีได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด พิจารณาเห็นว่า     มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ดำเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา
ส่ิงของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและส่ิงของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค 
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       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย ส่ิงของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
ส่ิงของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลาง   
ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องคำนึงถึงส่ิงสำคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือทำให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว           
  โดยไม่จำเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราว องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชมุชน) 

ฝ่ายอำนวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่ี
จำเป็นแก่การดำรงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น ส่ิงของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก รณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง /  
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบ้ืองต้นด้านปัจจัยส่ี คือ 
ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ทำหน้าท่ีประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณี ท่ี ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตั้งต่อไป 
       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เม่ือประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนท่ีอยู่อาศัยเดิม              
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน 
พร้อมท้ังกำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                    

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ท่ีเก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีใด ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีนั้นมีหน้าท่ี            
เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้น
และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพ้ืนท่ีใดให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการท้องถิ่นซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนท่ีนั้นท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       
การรับมือให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นแจ้งกองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และ       
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จำนวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการท้องถิ่น 

         ท้ั งนี้  ให้ ใช้ เกณ ฑ์ เงื่อนไขทางด้ าน พ้ืน ท่ี /ประชากร/ความซับ ซ้อน/ศักยภาพ           
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทที่ ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟ้ืนฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยคร้ังต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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   ในอดีตท่ีผ่านมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)              
ซ่ึงสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเร่ืองลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเส่ียงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว 
ยังจะส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          
ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้น 
             กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้นภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 
รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูล      การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คำนึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
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         ๕.๑.๔ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืน ฟู ไปยั ง             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟ้ืนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

ส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการฟ้ืนฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๓. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ท่ีอยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอด่านขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ให้ส่งเร่ืองให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ 
ผู้อำนวยการจังห วัด  ผู้อำนวยการกลาง ผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแ ห่ งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะส้ัน 
        เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองความต้องการท่ีจำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะส้ัน รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง        
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด่านขุนทดเป็นหน่วยงานหลัก    และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ำซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีท่ีต้องอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
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   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ 

       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์ สาธารณภัยให้กลับ สู่สภาพ ท่ีสามารถใช้งานได้  ท้ั งนี้  ควรให้ความสำคัญ กับการฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเร่ิมต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับ
ความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวง................................................. 

และแขวงทางหลวงชนบท.................................... 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา. และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
   (๒.๔) ให้ร้ือถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักชลประทานท่ี.................. โครงการ
ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
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               ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นหน่วยหลักใน
การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

                 (๒) สำหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง  ซ่ึงอาจใช้
เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดำเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟ้ืนฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการ
ประสาน     ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้ รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย 
ท้ังนี้ การฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องท รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและทรัพย์ สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ
บุคคลและชุมชน   ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด่านขุนทด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก กรณี ท่ีเกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ท่ีได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
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       (๓) ด้านส่ิงแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารสว่นตำบลด่านขุนทด ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด พ.ศ. ๒๕๖2   ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเส่ียง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูร
ณาการจากทุกภาคส่วน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณ
กุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน      ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. 
๒๕๖2 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้ มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
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ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอำเภอ ด่านขุนทด.และจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเช่ือมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์    
พ้ืนท่ีเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีทำให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด - 
สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 
 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความ
ชำนาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงในพ้ืนท่ีท่ีมุ่งเน้น
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- สำนักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
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ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 
 

- องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
 

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด  

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิ บัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ      ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
.............................. 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย์  ป ภ . เข ต 
............................. 
- สำนักงานจังหวัด
.......................... 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 
          เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ

ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายท่ีกำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้ 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ
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       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล

ด่านขุนทด เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ 
โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ      การขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อำนวยการอำเภอเพ่ือ
รายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการดำเนินงานต่อไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสา
ธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียง

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกำหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการท่ีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนำส่ิงท่ีได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ท้ังก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเม่ือเสร็จส้ิน          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยคร้ังสำคัญท่ีผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า 
ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการตามกระบวนการท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. 
๒๕๖๐ และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 
หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
 
 
 

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



 

 

ภาคผนวก 



 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท ์

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต. ด่านขุนทด  ขุนด่าน   ๑ ๑๖๒.44๕ 044-389922  

๒ รองนายก อบต. ด่านขุนทด พิมานทอง ๐๒ ๑๖๒.44๕ 044-389922  

๓ ปลัดอบต. ด่านขุนทด พิมานทอง ๐๔ ๑๖๒.44๕ 044-389922  

๔ นายอำเภอด่านขุนทด ตรีเพชร  1  162.125  ๐๔๔-๓๘๙๑๔๔   

๕ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง ตรีเพชร  2  162.125  ๐๔๔-๓๘๙๑๔๔   

๖ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร     ๐๔๔-๓๘๙๑๔๔   

๗ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง ตรีเพชร  4 162.125   ๐๖๓-๙๐๓๗๙๑๖   

๘ นายกเทศมนตรี ทต. หนองกราด            ๐๔๔-๙๗๓๕๕๗   

๙ นายกเทศมนตรี ทต. ด่านขุนทด           ๐๔๔-๙๗๓๕๕๗    

๑๐ ท้องถิ่นอำเภอ ด่านขุนทด     ๐๘๘-๓๔๖๐๐๖๙   

๑๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ด่านขุนทด     ๐๔๔-๒๐๔๖๗๔   

๑๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่านขุนทด     ๐๔๔-๒๐๘๑๐๘   

๑๓ สาธารณสุขอำเภอ ด่านขุนทด      ๐๔๔-๓๘๙๔๑๔   

๑๔ พัฒนาการอำเภอ ด่านขุนทด      ๐๔๔-๓๘๙๔๙๑   

๑๕ เกษตรอำเภอ ด่านขุนทด      ๐๔๔-๓๘๙๔๒๔   

๑๖ ปศุสัตว์อำเภอ ด่านขุนทด      ๐๔๔-๓๘๙๔๙๘   

๑๗ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. สาขาปากช่อง   ๐๔๔-๓๑๓๔๖๔  

 ๑๘ ฮุก ๓๑    ๑๖๘.๙๐๐     

          

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก  



 
บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครอืข่าย 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับที่ ช่ือหน่วยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห์ ๑ ๑๖๒.๑๒๕ ๐ ๔๔-๒๔ ๒๐๕๗  

๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห์ ๒ ๑๖๒.๑๒๕ ๐ ๔๔-๒๔ ๒๐๕๗  

๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สิงห์ ๓ ๑๖๒.๑๒๕ ๐ ๔๔-๒๔ ๒๐๕๗  

๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพ้ืนท่ี บชร๒   ๐ ๔๔-๒๔ ๔๔๐๑  

๕ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ไชยณรงค์ ๑๕๒.๗๐๐ ๐ ๔๔-๒๔ ๐๙๐๐  

๖ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา มัฆวาน ๑๖๒.๑๒๕ ๐ ๔๔-๒๔ ๒๐๑๕  

๗ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา    ๐ ๔๔-๒๔ ๓๗๙๘   

๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ราชสีห์ ๑  ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๔๔-๒๖ ๐๔๔๒   

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชสีห์ ๒ ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๔๔-๒๖ ๐๔๔๒  

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชสีห์ ๓ ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๔๔-๒๖ ๐๔๔๒  

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   ๐ ๔๔-๔๖ ๕๐๑๑  

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา     ๐ ๔๔-๒๔ ๔๓๑๑   

๑๓ ท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา     ๐ ๔๔-๒๔ ๔๓๕๓   

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา     ๐ ๔๔-๒๔ ๕๕๒๐   

๑๕ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา   ๐ ๔๔-๒๔ ๒๙๑๑  

๑๖ 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา ปภ.จังหวัด  ๑๖๑.๔๗๕ ๐ ๔๔-๒๔ ๒๒๓๐  

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา     ๐ ๔๔-๒๕ ๑๘๑๘   

๑๘ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา      ๐ ๔๔-๒๑ ๔๓๗๗   

๑๙ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา     

 ๐๘ ๑-๙๘๓ 

๖๘๙๙   

๒๐ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา      ๐ ๔๔-๒๗ ๔๒๒๔   

๒๑ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา      ๐ ๔๔-๒๑ ๑๑๒๕   

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา      ๐ ๔๔-๒๕ ๕๘๔๑   

          

 

ภาคผนวก ข  



 
  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 
 
๗ 
 
๘ 
๙ 
๑๐ 

นายเอกศักดิ์  กลขุนทด 
 
นายสมบูรณ์  ทีดี 
 
นายสุริยัน  พรหมกระโทก  
 
นายพงษ์ศักดิ์  เดชพันธ์ 
 
นายน้อย  สายขุนทด 
 
นายบุญธรรม  ไตรวรรณ  
 
นายสุรชัย  โชมขุนทด   
 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

OTOS 
 
OTOS 
 
OTOS 
 
OTOS 
 
OTOS 
 
OTOS 
 
OTOS 

203 ม.4 ต.ด่านขุนทด  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
64 ม.10 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
311 ม.4 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
457 ม.5 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
36 ม.10 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
6/2 ม.6 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
15 ม.10 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

081-3607597 
 
093-5573535 
 
063-7737350 
 
089-4219900 
 
 
 
093-4910251 

 
 

บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
๑ 
 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

นายเอกศักดิ์  กลขุนทด 
 
นาย/นาง/นางสาว
................................ 
..........................................
.................... 
..........................................
.................... 
..........................................
.................... 
..........................................
.................... 

จพง.ป้องกันฯ (ชง) 203 ม.4 ต.ด่านขุนทด  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

081-3607597 

 

ภาคผนวก ค  



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่ (ระบุช่ือ อปท.) 
 

ลำดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 
 

โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาคผนวก ง  



 
บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นที่ อบต.ด่านขุนทด 

 

ลำดับ
ที่ 

อำเภอ ตำบล 
ช่ือองค์การสา
ธารณกุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

๑ ด่านขุนทด ด่านขุนทด มูลนิธิมูลนิธิพุทธ
ธรรม 31 

รถเคร่ืองช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทาง

น้ำ 

 
 

๒   มูลนิธิกู้ภัย
................... 

รถเคร่ืองกำเนิด
ไฟฟ้า 

การเคล่ือนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 
อาคารสูง 

 

๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       
๒๖       
๒๗       
๒๘       
๒๙       
๓๐       

 
 

ภาคผนวก  จ 



ทอ้งแบ
น

ยาง ดบัเพลิง ตรวจกา
รณ์

อเนกปร
ะสงค์ เคลื�อนที�เ
ร็ว

รถพยาบ
าล

ปิคอพั 6 - 10  ล
อ้

เททา้ย  
6 - 10 ล

อ้
นํ �า 6 - 10

 ลอ้
รถเทรล

เลอร์
รถเครน รถเครื�อง

อดัอากาศ
รถเครื�อง

ช่วยหายใ
จ

รถแทร
คเตอร์

รถเกรด
เดอร์

แบคโฮ รถบดอ
ดั

รถตกัห
นา้ขดุห

ลงั
เครื�องสูบ

นํ �า
อื�น ๆ เครื�องรับ

 - ส่งวทิย
ุ

ชุดตดัแ
ก๊ส เสื �อชูชีพ เครื�องช่ว
ยหายใจ

ชุดป้อง
กนัสาร

เคมี
เครื�องตดั

/ถ่ าง
เครื�องขดุ

เจาะ
ชุดผจญ

เพลิง เครื�องกาํเ
นิดไฟฟ้า

อุปกรณ์
ช่วยเหลื

อ
กลุ่ มเปร

าะบาง

๑ อบจ...............................๒ เทศบาล................๓ เทศบาล................๔ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด 1 1 3 1 1 1 1 61 5 75๕ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล...................๖ รพ. ...................๗ องคก์รสาธารณกุศล๘๙
หมายเหตุ :  ใหใ้ส่รายชื�อหน่วยงาน พร้อมเครื�องจกัรกล ยานพาหนะ และเครื�องมืออุปกรณ์ที�ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานที�ตั&งอยูใ่นพื&นที� และหน่วยงานขา้งเคียง

หมาย
เหตุ

เครื�องจกัรกล อุปกรณ์กูภ้ยั
รวม

 รวม

ผู้รับผดิชอบ(เบอร์โทร.)

บัญชีเครื
องจกัรกล  ยานพาหนะ  และเครื
องมืออุปกรณ์ที
ใช้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  อาํเภอ..................................จงัหวดั............................................
ลําดับท

ี	 หน่วยงาน
เรือ

รถดบัเพ
ลิงทุกป

ระเภท
เครื�องดบั

เพลิงแบบ

รถกูภ้ยั รถยนตบ์รรทุก
ภ
า
ค
ผ
น
ว
ก
 
ฉ



ทอ้งแบนยางดบัเพลิงตรวจการณ์
อเนกประสงค์เคลื�อนที�เร็วรถพยาบาลปิคอพั6 - 10  ลอ้เททา้ย  6 - 10 ลอ้นํ� า 6 - 10 ลอ้รถเทรลเลอร์รถเครนรถเครื�องอดัอากาศรถเครื�องช่วยหายใจรถแทรคเตอร์รถเกรดเดอร์แบคโฮรถบดอดัรถตกัหนา้ขดุหลงัเครื�องสูบนํ� าอื�น ๆเครื�องรับ - ส่งวทิยุชุดตดัแก๊สเสื�อชูชีพเครื�องช่วยหายใจชุดป้องกนัสารเคมีเครื�องตดั/ถ่างเครื�องขดุเจาะชุดผจญเพลิงเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

หมายเหตุ

เครื�องจกัรกล
อุปกรณ์กูภ้ยั

รวม
ผู้รับผดิชอบ
(เบอร์โทร.)

ลําดับที	

หน่วยงาน
เรือ

รถดบัเพลิงทุกประเภทเครื�องดบัเพลิงแบบ รถกูภ้ยั
รถยนตบ์รรทุก

17
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บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก 
 

 
 
ลำดับที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมาย
เหตุ 

๑ 
 

ด.ญ.พนิดา  ภูมิโคกรักษ์ 
 

      ม.16  นางชโว้  ภูมิโคกรักษ์  

         
 

 
ลำดับที่ 

ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมาย
เหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
6 

นางสำรวย  คมขุนทด 
นายทองดี  สายจันทร์ 
นายโหย  พืมขุนทด 
นางสัมฤทธ์ิ  เจียมยุทธการณ์ 
นายเฉย  ลาภขุนทด 
นายเป้า  โคกขุนทด 

281 ม.5 
116  ม.7 
121/1 ม.4 
73/2 ม.4 
69 ม.13 
198 ม.3 

 
นางคะนึง สายจันทร์ 
นางไว้  ภูมิโคกรักษ์ 
นายอำนวย เจียมยุทธการณ์ 
นางสุกัญญา  หอมระหัด 
นางบังอร  คอกขุนทด 
 

 

 
 
 
 

ลำดับที่ ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความ
พิการ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 

นายธนวินต์  คางขุนทด 
นายแตงร้าน  แทนนรินทร์ 
นายหวน  คินขุนทด 
นายสุรพงษ์  หุ่มขุนทด 

71/2 ม.16 
230 ม 3 
102 ม.3 
141 ม.4 

นายไวพจน์  คางขุนทด 
นางสาวบัวริน  แทนนรินทร์ 
นางสาววาสนา  แทนนรินทร์ 
นางประถม  คูณขุนทด 

 

 
 

ลำดับที่ ช่ือ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 

 

ช่ือ - นามสกุล ....................  
ช่ือ - นามสกุล ....................  
ช่ือ - นามสกุล ....................  

 ช่ือ......../โทร.......  

 

หมายเหตุ  ๑ . ข้อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓ . คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔ . เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว         

ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเท่านั้น เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน  ฯลฯ 
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เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ์ 



 
 

 
บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
ลำดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
 
 
 
 

๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
 
 

๒๐ 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
สนามบิน 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้าย่อย... 
โรงผลิตน้ำประปา 
ชุมสายโทรศัพท์ / เสาสัญญาณส่ือสาร 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สุเหร่า 
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า 
สถานีบริการน้ำมัน 
สถานีบริการก๊าซ 
โรงแรม / รีสอร์ท / ท่ีพัก 
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓, (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
สถานบริการ 
โรงภาพยนตร์ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี 
โบราณสถานและสถานท่ีทางประวัติศาสตร์
ท่ีสำคัญ 
เขตพระราชฐาน* 
 

- 
 
- 
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แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว       

(ระบุชื่อ อปท.)................................อำเภอ................................จังหวัด..................................... 
ข้อมูล ณ วันที่  .............................................................. 

 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ 
อปท.) 

ชื่อสถานที่ 

ค่า
พิกัด 
GPS 
(ถ้ามี) 

ที่อยู่ รองรับ 
ผู้อพยพได้
จำนวน 
 (คน) 

ผู้รับผิดชอบสถานที่ 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

เลขที่ หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตำแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่บ้าน     
...(ระบุชื่อ)... 

1.  โรงเรียน...(ระบุ
ชื่อ)…............................. 
2. วัด...(ระบุชื่อ)........... 

ฯลฯ 

         ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา...(จำนวน)...ห้อง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

หมู่บ้าน     
...(ระบุชื่อ)... 

1.  โรงเรียน...(ระบุ
ชื่อ)…............................. 
2. วัด...(ระบุชื่อ)........... 

ฯลฯ 

         ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา...(จำนวน)...ห้อง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

 

 

หมายเหตุ :  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเป็นพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เส้นทางเข้าถึงที่พักพิงควรอยู่ห่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีการกัดเซาะของดิน 
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ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถ่ี 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 

  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ำ 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
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ความเส่ียงต่ำ     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 

         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
เร่ือง การจัดต้ังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

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

 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ข้อ 3.2.2 
ระดับปฏิบัติการ (๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘) (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) (เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง) ท่ีกำหนดให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด      ผู้อำนวยการ 

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด       รองผู้อำนวยการ 
๓.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด      กรรมการ 
๔.ผู้กำกับการสถานีตำรวจด่านขุนทด       กรรมการ 
๕.ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพ้ืนท่ี        กรรมการ 
๖.กำนันตำบลด่านขุนทด         กรรมการ 
๗.ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                               กรรมการ 
๘.สาธารณสุขตำบล         กรรมการ 
๙.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี        กรรมการ 
๑๐.ผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี        กรรมการ 
๑๑.ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี       กรรมการ 
๑๒.หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    กรรมการ 
๑๓.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  กรรมการ 

            และเลขานุการ 
หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
อำนาจหน้าที่ 

   1.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
แผนเผชิญเหตุเพ่ืออำนวยการ  ประสานงาน  และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด 
    2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและการ
ฟ้ืนฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
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   3. เฝ้าระวังติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ในเขตพ้ืนท่ี  ให้เสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเพ่ือจัดการ
สาธารณภัย  ท่ีเกิดขึ้น 
   4. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ 
   5. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดรวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
   6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายอำเภอหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอด่านขุน
ทดมอบหมายหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาและผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 
  

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

    (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
         ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล   . อำเภอ   .  จังหวัด  . 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..................... 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด          .  

1. ยุทธศาสตร์.         . 
1.1 แผนงาน    . 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

ภาคผนวก ฏ 



แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะที่ 1 หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน    

1
 

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย 

3. ข้อมูลภัยพิบัติ 

คำช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมายในช่องว่างท่ีเตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

1. สถานที่ที่ทำการประเมิน 
สถานท่ี หมู่ท่ี 
ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล 

อำเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 
 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน   (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) นํ้าล้นตล่ิง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls) (  ) การล่ินไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
 (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติได้ส้ินสุดลงแล้ว 
   ภัยพิบัติ  เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    ส้ินสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________  หมู่ท่ี _______________  
ตำบล ______________________________  อำเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและส่ังการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    ส่ังการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม ส่ังการ 
     และบัญชาการ 
 (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

  ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
 

4. ข้อมูลประชากรในพ้ืนที่ภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  คน  จำนวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีต้องอพยพ  จำนวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จำนวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จำนวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จำนวน  คน  
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 4.2 ประชากรแฝง    
(  ) มี   (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จำนวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล คนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 

  (  )  มี (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ 
   (  ) ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง ท้ังหมดจำนวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง ท่ีได้รับผลกระทบจำนวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท้า            (  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์   (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ       (  ) 6 ล้อ     (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ         

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใช้งาน 

ใช้งานได้ปกต ิ ไม่ปกติ  
แต่ทำงานได้ เป็นระยะ 

เสียหาย 
 ใช้งานไม่ได ้

ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุส่ือสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้   จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้  จำนวน  หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จำนวน  หลัง 
 

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลำดับความต้องการแต่ละด้าน) 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภ้ัย จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เรือท้องแบน/ แพยาง จำนวน _____________ ลำ 
 (  ) เคร่ืองป่ันไฟ จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) รถป่ันไฟ จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุส่ือสาร จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) โดรน จำนวน _____________ เคร่ือง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จำนวน _____________ ลำ 

 (  ) อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า 
          (  ) เส้ือชูชีพ                                 จำนวน _______________ อัน 
           (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                  จำนวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน _____________ คัน 
 (  ) เคร่ืองสูบนํ้าระยะไกล จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) เคร่ืองสูบนํ้า จำนวน _____________ เคร่ือง 
 (  ) รถส่ือสาร จำนวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                            จำนวน  _____________  
  7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) ข้าวกล่อง จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ำดื่ม จำนวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เส้ือผ้า                                                จำนวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เคร่ืองใช้สำหรับเด็กอ่อน จำนวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคล่ือนท่ี จำนวน _______________ ห้อง 
 (  ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จำนวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จำนวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จำนวน   ชุด 
(  ) ผ้าอนามัย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดช้ันในชาย   จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดช้ันในหญิง   จำนวน   ชุด 
(  ) กระดาษชำระ   จำนวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเช้ือเพลิง   จำนวน   ชุด 
(  ) ถุงดำสำหรับขับถ่าย  จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  จำนวน   ชุด 
(  ) เต้นท์สนาม   จำนวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเล้ียง ผลิตได้   กล่อง/วัน 
(  ) อุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จำนวน   ชุด 
(  ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผ้าห่ม เส่ือ มุ้ง) จำนวน   ชุด 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  
7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์   
(  ) สะพานเหล็กช้ัวคราว Bailey bridge จำนวน   แห่ง 
(  ) ถนน     จำนวน   สาย 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  
7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ       
            
             
 

8. ความต้องการด้านบุคลากร 

(  ) ทีมค้นหา     จำนวน   คน 
(  ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จำนวน   ตัว 
(  ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน   จำนวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จำนวน   คน 
(  ) หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี   จำนวน   หน่วย 
(  ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร   จำนวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จำนวน  
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง       
วัน/เดือน/ปี     เวลา       

 
 ************************************ 
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานที่ทำการประเมิน 

สถานท่ี หม่ท่ี 
ซ่ือหม่บ้าน/ชุมซน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ข้อมูลภัยพิบัติ 
คำช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ^ในซ่องว่างท่ีเตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าท่วมฉับพลัน (  ) นํ้าท่วมขัง (  ) น้ำล้นตล่ิง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ำป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls)  
(  ) การล่ืนไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทำการประเมิน    ภัยพิบัติได้ส้ินสุดลงแล้ว 

         ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         ส้ินสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

  หมู่บ้าน/ชุมซน      หมู่ท่ี       
  ตำบล        อำเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุม 
      และส่ังการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม  
       ส่ังการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเท้า  
(  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์     (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ    (  ) 6 ล้อ      (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถท่ีใช้ในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ   
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4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชน จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีต้องอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จำนวน (คน) จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงแฝงได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีต้องอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง 
ประชากรกลุ่มเส่ียง/เปราะบาง จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอายุ    

ผู้เยาว์ท่ีไม่มีผู้ดูแล    
คนพิการ    
ผู้ป่วยเร้ือรัง    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ์    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
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(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว์  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว์ ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)  
(  ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ  
(  ) แม่บ้าน  
(  ) ว่างงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

5. พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บ้านเรือนท่ีเสียหาย 

 (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยูไ่ด้ จำนวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จำนวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานท่ี 

อาคารพาณิชย์  (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้  จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางส่วน   จำนวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จำนวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพย์สินในการประ กอบอาชีพ   
  (  ) ยานยนต์  จำนวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จำนวน   ลำ 
  (  ) ปศุสัตว์   จำนวน   ตัว 

(  ) สัตว์ปีก  จำนวน             ตวั 
  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร่  จำนวน                 ไร่ 

(  ) พืชสวน  จำนวน        ไร่ 
 (  )  นาข้าว  จำนวน                   ไร่ 
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(  ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า จำนวน                   บ่อ 
(  ) เคร่ืองมือประกอบอาชีพ  จำนวน                         อัน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จำนวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

(  ) ถนน จำนวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จำนวน  แห่ง 
(  ) ทำนบก้ันนํ้า    จำนวน  แห่ง 
(  ) ฝาย     จำนวน  แห่ง 
(  ) เหมือง    จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาสนสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานพยาบาล   จำนวน  แห่ง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน  แห่ง 
(  ) บ่อน้ำ / อ่างเก็บน้ำ   จำนวน  แห่ง 
(  ) ท่อระบายน้ำ    จำนวน  แห่ง 
(  ) โบราณสถาน    จำนวน  แห่ง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จำนวน  

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจำเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จำนวน 
1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)  
4. เคร่ืองใช้ประจำวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)  
5. เคร่ืองนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เส่ือ ผ้าห่ม)  
6. เส้ือผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจำบ้าน  
8. เคร่ืองผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตว์เล้ียง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํ้าและสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซ้ือน้ำ   (  ) ประปาส่วนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บ่อน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
7.2 ประเภทห้องสุขาท่ีต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) สุขาสำเร็จรูป    (  ) สุขาเคล่ือนท่ี 
(  ) สุขาประจำท่ี/สุขาท่ีสร้างขึ้นใหม่ในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) ร้านขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
(  ) แพทย์ จำนวน คน 
(  ) ทันตแพทย์ จำนวน คน 
(  )จิตแพทย์ จำนวน คน 
(  )เภสัชกร จำนวน คน 
(  ) พยาบาล จำนวน คน 
(  ) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จำนวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จำนวน คน 

 8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระร่วง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บป่วยเร้ือรัง    (  ) โรคน้ำกัดเท้า  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ข้าวสาร / อาหารก่ึงสำเร็จรูป  (  ) อาหารกระป๋อง 
(  )ไข่     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดท้องถิ่น    (  ) ร้านขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เล้ียงสัตว์   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ได้รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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10. ศูนย์พักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไม่ยอมอพยพ จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศนูย์พักพิง จำนวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ศูนย์พักพิง จำนวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้ 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้ 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 10.3 จำนวนศูนย์พักพิง จำนวน  แห่ง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้  จำนวน  แห่ง 
จำนวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้  จำนวน  แห่ง 

11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
(  ) ไม่มีผู้สอน     (  ) ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง 
(  ) นักเรียนไม่ปลอดภัยท่ีจะเข้าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณ์ขำรุด/ได้รับความเสียหาย 
(  ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

12. การคุ้มครอง 
 12.1จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18ปี) 

จำนวนเด็กในพ้ืนท่ี จำนวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพ่อแม่/ผ้ปกครอง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จำนวน คน หญิง คน ชาย คน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การค้ามนุษย์  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดต่อ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
 
 
 
 



 

8 
 

13. ข้อมูลข่าวสาร  
 13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ   
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ์   
ส่ือส่ิงพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไม่มีไฟฟ้า   (  ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต 
(  ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ  
14.1 การจัดลำดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

รายการ ระดับความต้องการ (เร่งด่วน) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง    
นํ้าดื่ม/น้ำใช้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกำจัดส่ิงปฏิกลและขยะมลฝอย    
การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เล้ียง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการท่ีไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบส่ือสาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    

 
 



 

9 
 

14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุช่ือหน่วยงาน  
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.3 ด้านประปา ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.4 ด้านการส่ือสาร ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.6 ด้านส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีไม่ใช่อาหาร ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซ่ือช่ือหน่วยงาน 
14.1.8 ด้านท่ีพักพิง/ท่ีอพยพช่ัวคราว ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุช่ือหน่วยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุช่ือหน่วยงาน 
 
ผู้ประเมิน     ตำแหน่ง      
วัน/เดือน/ปี     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนย์พักพิง 
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

ช่ือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ___________________________  
หมู่บ้าน ____________________________  ตำบล      . 
อำเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผู้ประสานท่ีพักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________  
หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________  เบอร์ติดต่อ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห์ 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ _______________________  

(3) ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผู้ประสบภัยได้ _____________ คน จำนวนท่ีอยู่จริง จำนวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

  

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี 
1. สถานท่ีนอน   

- เคร่ืองนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เส่ือ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท์   

2. ห้องสุขา   
- หญิง   
- ชาย   

3. ห้องอาบน้ำ   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทำครัว   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี 

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ท่ีต้องการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมให้คำปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักล้าง 
  

17. พ้ืนท่ีสำหรับสัตว์เล้ียง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ) 
รายการ จำนวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าท่ีหลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
นํ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 
นํ้าสำหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสำหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 
พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 
 


