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มาตรา 20  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ท้องถ่ินของตน  โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแ ห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน และแผนการปูองกัน      และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ  .ศ  .2564-2570  ได้
ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล /เมือง

พัทยา  )ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการ ปูองกัน     และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกัน      และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 
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บทน า 
   
  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท า
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์   เช่น  การตัดไม้
ท าลายปุา  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมที่
ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกดิการเปลีย่นแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด 
และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน โดยมี
ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผูร้ับผดิชอบในฐานะผูอ้ านวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน และ
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผูอ้ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.
2564-2570 ข้ึน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพรอ้มแห่งชาติ และแผนการปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
ระบบ และเพื่อประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ สร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที ่ปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับหลักการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
เหตุสาธารณภัย  
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

     1.1 สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5 ต าบลโนนเพ็ดอ าเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,678 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่ออ าเภอพล  อ าเภอหนองสองห้อง จงวัดขอนแก่น 
        ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเมืองโดน อ าเอประทาย และอ าเภอหนองสองห้อง 
   จังหวัดขอนแก่น 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลวังไม้แดง  อ าเภอประทาย 
 
1.1.2 เขตการปกครอง 
         )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( แบ่งการปรกครองเป็น  11 หมู่บ้าน   
1.1.3 ประชากร ศาสนา 

                     )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น.......5,727.....คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย.....2,857....................คน 
เพศหญิง.........2,870...............คน 
จ านวนครัวเรือน.........1,443..................... ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ.....-.................คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา...พุทธ................. ร้อยละ......100....... 
ข้อมูล ณ วันที่ .30....เดือน.. กันยายน....พ.ศ...2562............               

    )ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประมาณร้อยละ....85...

ประกอบอาชีพ...เกษตรกรรม  รองลงมาได้แก่ ด้านปศุสัตว์ ประมาณร้อยละ..10..ด้านอื่น ประมาณร้อยละ5 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม  เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว  /ต่อปต  ประมาณ   30,000-
50,000 บาท  
            ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประทาย 
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1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่าง อบต.วังไม้แดง และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 1017  
  1.1.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง 

   1.2 สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย 
 1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด ส่วนใหญ่
เกิดภัยจาก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และโรคติดต่อต่างๆ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก...สภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่..1..-.11.... และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว  

 1.2.2 สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ส าคัญที่เกิดข้ึนและ

สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

     (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี 1-1  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
)ล้านบาท( 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

2558 - - - - - - - 

2559 - - - - - - - 

2560 1 1-11 1,443 - - - 768,750 

2561 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

2563 - - - - - - - 

2564 - - - - - - - 

รวม 1 1-11  - - - 768,750 

     ที่มา ข้อมูล  ณ  วันที่ 15  กันยายน 2564  
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     (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
)ล้านบาท( 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

2560 1 1-11 - 35 94,615 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 1 9 - 1 4,700 

รวม 1 1-11 - 35 99,315 

     ที่มา ข้อมูล  ณ  วันที่ 15  กันยายน  2564 

 

     (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี 1-3  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

)หมู่ ที่/
ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย )ไร่(  

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2560 - - - - - - 
2561 1 ม. 1-11 1,366 25,840 - - 
2562 1 ม. 1-11 - -  - 

2563 1 ม. 1-11 - -  - 

2564 1 ม. 1-11 - -  - 

รวม 1 ม. 1-11 1,366 25,840 -  

     ที่มา  ข้อมูล  ณ  วันที่ 15  กันยายน 2564  
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      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี 1-4  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด.) 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
   ล้านบาท 

จ านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 5 4,5,7 - - - - 

2564 4 5,2 - - - - 

รวม  -   -  

     ที่มา  ข้อมูล  ณ  วันที่ 15  กันยายน  2564    
  

    (5) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปี) 

ตารางท่ี 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

2560 - - - - - 

2561 3 หมู่ที่ 5 3 - - 

2562 2 หมู่ที่ 8 - 2 - 

2563 5 หมู่ที่ 5,8 - 5 - 

2564 2 หมู่ที่ 8 - 2 - 

รวม 12 - 3 9  

)ที่มา  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนเพ็ด ข้อมูล ณ วันที่  15 กันยายน 2564( 
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    (6) ภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ(ท้ังปี) 

ตารางท่ี 1-6  :  สถิติการเกิดภัยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) 
                   หมายเหตุ : การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในช่วงด าเนืนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 1 ม.1-11 - - - 

2564 1 ม.1-11 - 30 ระหว่างด าเนินการ 

รวม - - - 30 - 

)ที่มา  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนเพ็ด ข้อมูล ณ วันที่  15 กันยายน 2564( 
   

 
1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี (องค์การบริหารส่วนต าบล 

โนนเพ็ด.) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ตารางท่ี 1-7  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด.) 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย พายุฤดูร้อน 
2 อัคคีภัย การเผาซงัข้าว หญ้าหรือไฟฟูาลัดวงจร 
3 อุทกภัย น้ าจากแม่น้ าแม่กลองไหลท่่วมกาเกษตร 
4 ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 
5 อุบัติเหตุทางถนน การใช้รถใช้ถนน 
6 โรคติดต่อต่างๆ การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

 
1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนช่วงเวลาตามฤดูกาล ในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่ 
อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา  ภัยจากการคมนาคม )อุบัติเหตุทางถนน(  และปัจจุบันยังประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID – 19 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในระดับชาติ 

 
    ตารางท่ี 1-8  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  จึงท าปฏิทินสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ดังน้ี 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แล้ง 
         

วาตภัย             
อัคคีภัย             

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปตใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปตใหม่ 

โรคติดต่อ             
หมายเหต ุ: งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนเพ็ด เฝูาระวังตลอดท้ังปี 
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บทท่ี ๒ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การ
ด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย )Disaster Risk Reduction : 
DRR( ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน )Emergency Management( รวมถึงการฟื้นฟู )Recovery( 

    2.1 ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบตัิการในการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ. 2564-2570 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              2.2 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปอูงกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับพื้นที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกีย่วกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบง่เปน็ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-1 : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ในฐานะผูอ้ านวยการทอ้งถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 มาตรา 20 จะเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจ
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สั่งการ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

2.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อสรางความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม มี เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห                                                                        
ารส่วนต าบลโนนเพ็ด อย่างยั่งยืน ประกอบ 
ดวย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณ
ภัย  
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง 
และเพิม่ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเ้ข้มแข็งในการจัดการปญัหาอย่างเป็นรปูธรรม ปูองกันมิให้
เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงทีม่ีอยู่เดมิ 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 
 เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเ้ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรบัผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่กิดข้ึนทุกรูปแบบ   
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงลดความสญูเสียทีจ่ะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สงัคม และประเทศ ให้มผีลกระทบน้อยที่สุด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

 
  เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี          ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม )Build Back Better and 
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Safer)ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมาย
รวมถึงการซ่อมสร้าง )reconstruction) และการฟื้นสภาพ )rehabilitation) 
 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัย 
  
  เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
  แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับนี้ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถ่ินก็
จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน 

 
2.4 แหล่งท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  งบประมาณในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มี
ที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   )1( งบประมาณรายจ่ายประจ าปต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด)โครงการที่ใ ช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน( 
   )๒( งบประมาณอื่นๆ )งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
 
  2.4.1 ภาวะปกติ 
           )1( องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

- ฯลฯ 
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         )2( องค์การบรหิารสว่นต าบลโนนเพ็ด ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
   )3( องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพด็ ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 
  2.4.2 ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นทีย่ังไมม่ีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็น
งบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลโนนเพ็ด 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ จ่ า ย /
งบประมาณแผนงานโครงการ
อ่ืนท่ียังไม่มี ความจ าเป็นไปตั้ง
เป็นงบประมาณส าหรับจ่าย
เพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   2.5 องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
         การด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติต้ังแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 2.5.1 ระดับนโยบาย 
          (1) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

          (2) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

           (3) คณะกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 2.5.2 ระดับปฏิบัต ิ
          (1) กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้าที่บัง คับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ )ระดับ ๓( มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง )ระดับ 4( มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
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(2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      )2.1( ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม     
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      )2.2( ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      )2.3( ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเลก็ )ระดับ 1( และขนาดกลาง )ระดับ 2( ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเหน็ต่อผู้บญัชาการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ )ระดับ 3( และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง )ระดับ ๔( 

     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ )ระดับ 3( และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง )ระดับ 4( 

  (3) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (4) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
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ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

          (5) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (6) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ี 
ประกอบด้วย 

(6.1) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง( หรือเขตพื้นที่
อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 

 (6.2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./
กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด  ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ประทาย รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ    การร้องขอ โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นผู้อ านวยการ 
 (6.3) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้ นที่อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
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กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ  )กอปภ.อ(.  

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
)นายอ าเภอ(  

 

 
 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด )กอปภ.จ(.  
ผู้อ านวยการจังหวัด 

)ผู้ว่าราชการจังหวัด(  
รองผู้อ านวยการจังหวัด 

)นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัด(  
 

กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ )บกปภ.ช(.  

ผู้บัญชาการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผู้บัญชาการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอ านวยการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบล  (กอปภ.อบต(.  

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
)นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิน่ 
)การบริหารส่วนต าบลปลดั(  

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมือง
พัทยา)กอปภ.เมืองพัทยา(สา) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา)  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ปลัด) เมืองพัทยา)  

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล  (กอปภ.ทน . /ทม/.ทต.)  

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
)นายกเทศมนตรี(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิน่ 
)ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง )กอปภ.ก(.  

ผู้อ านวยการกลาง  
อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต(  
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แผนภาพท่ี 2-2 : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
  

 2.6  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ( เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย ) 

บทบาทภารกิจ  
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ข้ึน โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน               ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกข้ันตอน พร้อมทั้งให้
รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ )นายอ าเภอ( ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          
สาธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ)นายอ าเภอ(  
เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัด)ผู้ว่าราชการจังหวัด( เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 

จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 
/นายกเมืองพัทยา( 

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 
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แผนภาพท่ี 2-3 : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   2.7 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                 2.7.1 การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 
          )1( จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้ งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           )2( กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก         
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
            2.7.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           )1( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสาน     กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้สนับสนุน  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ดัง
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          )2( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ซึ่งมี
พื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง( ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด.( ให้การสนับสนุนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.7.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี 
 ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น 

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ทั้งนี้ ฝุายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่าง
พลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้อง
กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. 2558 และข้อตกลงว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างผู้อ านวยการจังหวัด
กับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วย
ทหารปรากฏตามภาคผนวก ข 

2.7.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได้ โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
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         )1( จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด กรณีเกิด   สาธารณภัย( เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         )2( จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล        
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

        )3( องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

        )4( กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ผู้อ านวยการหรือเจา้พนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 )5( 
           )5( กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล อบต. ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัว      ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หรือผู้อ านวยการท้องถ่ิน เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

        )6( กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 

 
ตารางท่ีท่ี 2-2 : รายนามภาคประชาสังคมและองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
ล าดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

1 
2 
3 
4 

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

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

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

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

  

บทที่ 3 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์ผลที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด 
ไม่ซ้ าเดิม และไม่จ าเป็นต้องเป็นล าดับก่อนหลังเสมอไป )Non Linear) จึงต้องมีการด าเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ 
)Closed Loop) อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจึงเป็นการจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม )Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
ตั้งแต่การปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู 
ซึ่งการด าเนินการในแต่ละห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน )Over lap) รวมทั้งระยะเวลา
ในการด าเนินการข้ึนอยู่กับความรุนแรงของภัยเป็นส าคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 

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

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

เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน )Resilience) 
 

3.2 กลไกการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน )องค์การ
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บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

3.2.1  ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ    
โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปูองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)   
  มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)  
  มีหน้าที่เสนอ และจัดท ามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัต ิ
  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอ านวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด 
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกช่ือว่า กองบัญชาการปูองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ /กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าที่            
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนต้ังแต่ภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการก าหนด
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ และต้องมีการจัดท า     
แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง 
ต้องจัดให้มีสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยข้ึนกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดต้ัง “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ข้ึน ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังองค์กรปฏิบัตกิารจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 
 (1) กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
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  ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ )ระดับ 3(      
มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ ง )ระดับ 4(                 
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 
 (2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ท าหน้าที่ประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา         
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ท าหน้าที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝูาระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมทั้งรายงาน        
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมื อ โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เป็นผู้อ านวยการกลาง  
 (3)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง
ผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปตละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ ในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย  
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน  
การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่       
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
  (5)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต (กอปภ.สนข.)  
   ท าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยส านักงานเขต 
 
 
 (6) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
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 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ      
ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ อย่างน้อยปตละ 2 ครั้ง  

 (7) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ  รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา /ผู้อ านวยก ารเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้มีการ
จัดประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อย่างน้อยปตละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตแุละแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล  
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อ านวยการเทศบาล เป็นผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปตละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 
 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกบัแผนการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง 
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/ผู้อ านวยการองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลเป็นผู้อ านวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปตละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 
 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) 
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ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ผู้อ านวยการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด รองผู้อ านวยการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
7. ก านันต าบลโนนเพ็ด กรรมการ 
8. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลโนนเพ็ด กรรมการ 
9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหต ุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร 
 

อ านาจหน้าท่ี 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผน    

ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น จัดให้มี
การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  

3. จัดตั้งทีมเฝูาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด   
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนท้องถ่ิน เพื่อควบคุม         
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่อปท. 

5.  ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่หรือพื้นที่

ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ 
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แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

)1( จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์    
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

)2( กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 

3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
)1( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( รายงานผู้อ านวยการ
อ าเภอ พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  
ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง( ให้สนับสนุนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

)2( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง( ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ให้การสนับสนุนการปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี 
ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี      

การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน )องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด กับ )กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์( ทั้งนี้ ฝุายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์
สาธารณภัยน้ันๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด )ระบุช่ือจังหวัด( พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบ
พื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ       ของหน่วยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( เป็นศูนย์กลาง

ในการประสาน การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ 
รายงาน การปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

)1( จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( )กรณี
เกิดสาธารณภัย(     เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

)2( จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล  ในจังหวัด       
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

)3( )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับ
องค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

)4( กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ใหผู้้ทีไ่ม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นทีอ่ันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

)5( กรณีที่ได้รับการประสานจาก )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( หรือผู้อ านวยการท้องถ่ิน เพื่อรับมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติการ 

)6( กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่        
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน
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หน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป ระสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ   
ผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย 
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี ้

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า                     
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ                   
มี ผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติ เหตุ หรือเหตุ อ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชี วิต ร่างกายของประชาชน                  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย” 

3.5 ระดับการจดัการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ข้ึนกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถ่ิน และ/หรือ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการกรงุเทพมหานคร  
ควบคุม สั่งการ และบญัชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

เมื่ อ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ข้ึนในพื้นที่  ) อง ค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ( 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเข้าด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของ
ภัย เพื่อรายงานนายอ าเภอ ให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณ
ภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
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3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

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

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

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
)4( ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย 

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

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

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
)7( ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร     

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
)8( ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
)9( ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย         

เงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่ง ท่ีส าคัญเพ่ือการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม         
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 )1.1( ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 )1.2( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 )1.3( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 
 )1.4( ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 
 )1.5( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบรหิารทรพัยากรน้ าแหง่ชาติ พ.ศ. 2561  
  )1.6( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  )1.7( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
    )1.8( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
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  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่
  )2.1( ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  )2.2( ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
  )2.3( ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    )2.4( ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการปูองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ ค าสั่งอ่ืนๆ  
  )3.1( พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  )3.2( พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  )3.3( พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  )3.4( พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
  )3.5( พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
 )3.6( พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 )3.7( พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 )3.8( พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 )3.9( พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 )3.10( พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน พ.ศ. 2554 
 )3.11( พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 
 )3.12( พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 )3.13( พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 )3.14( พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 )3.15( พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 )3.16( พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 )3.17( พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 )3.18( พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
 )3.19( พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 )3.20( พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 )3.21( พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 )3.22( พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 )3.23( พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
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 )3.24( พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 )3.25( พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 )3.26( พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 )3.27( พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 )3.28( พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
 )3.29( พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 )3.30( พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
 )3.31( พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 )3.32( พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 )3.33( พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 )3.34( พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 )3.35( พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 )3.36( พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 )3.37( พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
 )3.38( พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 )3.39( พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535 
 )3.40( พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 )3.41( พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 )3.42( พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
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บทท่ี 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง     
และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง เพื่อน ามาก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการ       
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม   
และปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที ่ท าให้เกิดความเปราะบาง        
และเพิ่มศักยภาพในการจัดการให้สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม    
อันน าไปสู่การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่  ภัยความล่อแหลม 
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเสี่ยง  )Risk) = 

 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง  )Risk Assessment( หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง )exposure( ความเปราะบาง )Vulnerability( และ ศักยภาพ )Capacity( ในการรับมือของชุมชน   
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรพัย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ     
ที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 

4.1 แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
               เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร สาธารณภัยที่ส่งผล
กระทบ ได้แก่ ภัยจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว อุบัติเหตุทางถนนและโรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น ตามที่
วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 )1( ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง สระ  บ่อ คลอง  ฝายกั้นน้ า  ปูายสัญญาณ ฯ ข้ึน เพื่อใช้ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
                 )2( ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การปูองกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              )2.1( ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่       
กับหน่วยงานภาครัฐในการปูองกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
   )2.2( วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 
4.2 เปูาประสงค์ 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

4.2.2 เพื่อให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

(องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) 
มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี ้
 (1.1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่น 
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)1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติ        
สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจา้หน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเช่ือมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับ
โดยก าหนดให้มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนที่ความเสี่ยง )Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ  

)1.2( วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสร้างฉากทัศน์/สถานการณ์สมมุติ  (Scenario - base risk assessment) 
เป็นการใช้สถานการณ์หรือสถิติของภัยทีเ่คยเกิดข้ึนในอดีต เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต (Future 
Risk Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่น าความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัย       
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    
  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน 

 (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( วางแผนเพื่อปูองกันความเสี่ยง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และ
ความล่อแหลม    การเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยน า
ผลการประเมินความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทุก
หน่วยงาน    มาใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพื่อจัดล าดับความส าคัญและ
จัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ      ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ดังนี ้

ตารางท่ี 4-1 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน          
                  ต าบลโนนเพ็ด 
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้
เกิดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่
1,2,6,10,11 

    หมู่ที ่
3,4,5,7,8,9 

 เกิดฝนตกหนักน าให้คูล า
ห้วยขาดท าให้น้ าไหลเข้า
ท่วมพื้นที่การเกษตรหรือ
ถนน 

ปร ะชาสั มพั น ธ์ /.ใ ห้
ความช่วยเหลือ 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1,5,11 2,3,4,6,7,9,10 จาสภาพอากาศ ปร ะชาสั มพั น ธ์ /.ใ ห้
ความช่วยเหลือ 

วาตภัย  หมู่ที 1-11  จาสภาพอากาศ ปร ะชาสั มพั น ธ์ /.ใ ห้
ความช่วยเหลือ 
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ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้
เกิดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อัคคีภัย   หมู่ที1-11 
..... 

จาสภาพอากาศ ,กา ร
กระท าของมนุษย์ 

ปร ะชาสั มพั น ธ์ /.ใ ห้
ความช่วยเหลือ 

อุบัติเหตุทาง
ถนน 

  หมู่ที่1-11 ความมักง่ายของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ 

โรคติดต่อต่างๆ 
)COVID-19( 

หมู่ที่ 1-11   ความมักง่ายของมนุษย์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ /
ด าเนินการปูองกัน 

     การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย)ให้ด าเนินการในบรบิทของสภาพพื้นที่และสภาวะ
แวดล้อมในท้องถ่ิน/ชุมชน( 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย   หมู่ที่ 1-
11 
 
 
 
 
 

- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอง่
กระทะเมื่อเกิดฝนตกหนักท าให้น้ า
ท่วมขังได้ง่าย 

-ขุดลอกแหลง่น้ าเป็น
ประจ าทุกปต 
-ท าสระเพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 
-ประชุมวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัย 
-ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เตรียมความพร้อมให้
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 1-
11 

  
 

-พื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นพื้นที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจงึมีความต้องการใช้น้ า   
ในปริมาณมากและต่อเนื่องทั้งปต  
-สภาพอากาศเกิดฝนตกไม่เป็นไป
ตามฤดูกาลท าใหพ้ื้นที่ท าการเกษตร
ได้รับความเสียหาย 
 

-ด าเนินการขุดลอก 
ซ่อมแซม คูคลอง แหลง่
น้ าเพื่อใช้ส าหรับกับเก็บ
น้ า 
-สร้างฝายน้ าล้นเพื่อเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
-ประชาสัมพันธ์การกกั
เก็บน้ า 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

-ด าเนินโครงการปลูกปุา 

วาตภัย   หมู่ที1่-11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ลั กษณะ ภูมิ อ าก าศ โ ดยทั่ ว ไป      
ของพื้นที่ต าบลโนนเพ็ดอยู่ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุม 

-ประชุมวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปญัหา
วาตภัย 
-ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เตรียมความพร้อมให้
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุวาตภัย 
-ประชาสัมพันธ์สภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุมให้
ประชาชนทราบเป็น
ประจ า 

อัคคีภัย   
 
 
 
 

 หมู่ที่1-
11 

- ประชาชนขาดความตระหนัก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการ
ใช้ไฟฟูา โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.1-11 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-11 

-จัดท าแผนปอูงกันและ
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย 
-ประชุมวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปญัหา
อัคคีภัย 
-ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เตรียมความพร้อมให้
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุอัคคีภัย 
-ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

  หมู่ที่ 1-
11 
 
 

 การใช้รถใช้ถนน -จัดท าแผนปอูงกันฯ 
-จัดท าโครงการลดอุบัติฯ 
-ประชาสัมพันธ์ 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

 
 

 

ประเภทของ
ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

โรคติดต่อ 
)COVID-19( 

หมู่ที่ 1-
11 

  - เกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา)COVID-19( 

-ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันโรค COVID-19 
-ด าเนินการแก้ไขตาม
นโยบายรัฐบาล 

 
 (3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย           
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  มีพื้นที่ 51 
ตารางกิโลเมตร สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว อุบัติเหตุทาง
ถนนและโรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี ้
    )3.1( สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยงของพื้นที่
ตนเอง  เพื่อให้มีความตระหนัก  เข้าใจความเสี่ยงในพื้นที่รู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย      
ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์     
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้าน การเตรียมการในการรบัมอื สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต 
     )3.2( จัดท า ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ( Disaster Risk 
Assessment enilGdiuG ) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถ่ิน  ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเสี่ยงของพื้นที่  
    )3.3( ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
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การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุ่งเน้นการปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มี

อยู่เดิมด้วยมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการปูองกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ         
ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีข้ึนกว่าเดิม       
โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น 
   )1.1(  ย้ ายที่ ตั้ ง ชุมชน หมู่บ้ านและอาคารสถานที่ออกนอกพื้นที่ เสี่ ยง ต่อการ เกิด 
สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความคงทนและปลอดภัย 
   )1.2( ก าหนด/จัดท าโซนน่ิง เพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   )1.3( จัดท าผังเมือง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดท ากฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนที่อยู่อาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการปูองกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ด าเนินการปูองกันและลดผลกระทบ โดยด าเนินการทั้งที่ใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง    
เพื่อขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการด้าน
ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน ทั้งการปูองกัน 
บรรเทาและระงับภัยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง 
   การปูองกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างข้ึน 
เช่น อาคาร เข่ือน ก าแพง อ่างเก็บน้ า ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งก าลังบ ารุง ปูายสัญญาณ ฯลฯ   
เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่าควรใช้การปูองกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยน้ันๆ ประกอบด้วย 
     )1( จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ า เข่ือน สระน้ า ท านบ เหมือง 
ฝาย รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง     
และการระบายในฤดูฝน  
     )2( ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อปูองกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดิน    
จากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ า 
    )3( เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ 
     )4( กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และมีระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อก าหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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     )5( ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้
การได้ตลอดเวลา 
   
  (2.2) มาตราการท่ีไม่ใช้โครงสร้าง 
   การปูองกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการด าเนินการเพื่อช่วยท าให้      
การด าเนินงานในการปูองกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น การใช้มาตรการด้าน
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง    

)1) ก าหนดเขตพื้นที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย การก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่าง ๆ การก าหนดโซนน่ิง เป็นต้น 

)2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ปูองกันชุมชนริมน ้า  
)3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกปุาต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน  

กันดินพังทลาย ท าแนวปลูกแบบขวาง แนะน าพันธ์ุพืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

)4) ออกมาตรการที่จ าเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
)5( บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐ    

ในการปูองกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ       
ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
    (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) ได้น าแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยได้จัดท าโครงการ/มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการปูองกันและลดผลกระทบจากทุก
หน่วยงานมาใช้ในการปูองกันและลดผลกระทบ  ตามภัยประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่ 
   (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงท าสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่อีกฝุายตกลง         
จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจะได้รับ
ค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจากผูร้บัประกันภัย และส่งเสริมใหป้ระชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่าว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย )catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้      
ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่ก าหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่าระดับที่ก าหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนที่ตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง     
ที่สูงข้ึนแต่หากไม่เกิดสาธารณภัยตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่ก าหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน 
เมื่อครบก าหนด และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 
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  (4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ได้แก่ 
   (4.1) ฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้าง        
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการ
ความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( และแผนเผชิญ
เหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึง
การฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ 
โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( จะมีการประสานและ
สั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน โดย
พิจารณาประเภทของภัยที่เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความเสี่ยงสูง ตามความจ าเป็นของ
สภาพพื้นที่ 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
    ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

เพ็ด          
จัดท าแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมี

สาระส าคัญประกอบด้วย บัญชีจ านวนผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การ
ก าหนดเขตพื้นที่รองรับ การอพยพให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้
ให้ชัดเจน         การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการ
ส ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น ้ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารส าหรับการอพยพ  
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ          
และสามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ให้ด าเนินการดังนี ้
           1( จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2( จัดหาสถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชน 
       3( จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย  
       4( จัดท าปูายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 
       5( จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 
       6( จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ         
ไฟฉาย พลุส่องสว่าง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
       7( จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8( จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9( จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
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    ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้ก าหนดรายละเอียดโดยส ารวจ    
และจัดท าบัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามล าดับความเร่งด่วน การก าหนดเขตพื้นที่       
รวมพลและพื้นที่รองรับการอพยพ การก าหนดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่         
ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน การส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารส าหรับการ
อพยพ การก าหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน การก าหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รองรับ
การอพยพ การก าหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย  
ในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการด ารงชีพและระบบ
สุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีสิง่สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนรา่งระเบียบในการ
ควบคุมการใช้สิ่งเหล่าน้ี 
    นอกจากนี้ ให้แบ่งการปกครองในพื้นที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดท าทะเบียนและจัด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ และจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะ         
ความจ าเป็น เช่น ต้องห่างจากพื้นที่อันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพื้นที่ที่สามารถ
จัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยข้ึน 

ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยก าหนดอาคารที่จะใช้เป็น ศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวไว้และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงช่ัวคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผู้ประสบภัยที่เข้าพักพิง ทั้งนี ้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด( มีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควร
ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี ้ 

(4.4.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย อปท. ต้องด าเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ           
กลุ่มเปราะบาง โดยค านึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดซ้ า มีการคมนาคมที่สะดวก มีความพร้อม            
ของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟูา รวมทั้งต้องก าหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ชัดเจน  

(4.3.2) ก าหนดให้มีปัจจัยความจ าเป็นข้ันต ่าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวที่ เหมาะสม           
ตามมาตรฐานสเฟตยร์  

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน หรือผู้อ านวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ) 
ทั้งนี ้ศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝุายปฏิบัติการและฝุายอ านวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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 )4. 4( แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)  
 แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน

สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่อง )Business Continuity Plan : BCP( ข้ึน เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรนุแรงของผลกระทบทีเ่กดิข้ึนต่อหน่วยงานหรอื
องค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1( วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   )2( ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   )3( ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   )4( ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูป้ฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ข้ันตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
 (4.5) การแจ้งเตือนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย )Warning) เป็นการด าเนินการแจ้งเตือนภัยเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อม การปูองกัน และการลดผลกระทบ      
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพื้นที่แ ละกลุ่มเปูาหมาย 
เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที          
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า )Early Warning) ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพื่อให้หน่วยงาน
และ/หรือบุคคลที่ก าลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง )ติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์( โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร )End-to-End Warning System)      
จะมุ่งเน้นกระบวนการด าเนินการตั้งแต่ต้นทางในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยัง
หน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้  
   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ด าเนินการจัดหา ติดตั้ง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลที่ ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
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และประชาชนซึ่งการพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝูาระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย    
4 องค์ประกอบหลัก ตามแผนภาพที่ 4-1 ได้แก่ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 4-1 องค์ประกอบส าคัญของระบบการเตือนภัย 

 )1( การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง )Risk Knowledge( โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อน ามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้
ตรงกับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดข้ึนการประเมินความเสี่ยงไม่ควรด าเนินการเพียงครั้งเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพื้นที่ 
 )2( การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ )Monitoring and Forecasting( 
เป็นข้ันตอนในการเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิง
พื้นที่ในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก )Data 
Analytical BIG DATA( และปัญญาประดิษฐ์ )Artificial Intelligence: AI( เพื่อให้การคาดการณ์มีความ
ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม และรวดเร็ว 
 )3( การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร )Dissemination_and Communication(    
ต้องจัดท าข้อความ หรือค าแจ้งเตือนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากที่สุด )เวลา
ที่จะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ( 
เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร )Communication Infrastructure( และระบบ/อุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย 
 )4( ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัย ) Public 
Awareness and Response Capability( เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือนแลว้
ต้องรู้เท่าทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การปูองกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดข้ึน ตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การปูองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการใน ภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้ง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

เตือนภัยตามแต่ละประเภทของสาธารณภัย(องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) ก าหนดกระบวนการเตือนภัย 
ดังนี ้

    (1) การเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ 
1) จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าที่ เฝูาระวัง      

และติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง 
พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจง้ข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝูาระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 

3( จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม )อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน( เป็นระยะๆ เพื่อปูองกันความตื่นตระห นก     
และความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ 
ทั้งนี้ ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝูาระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้ง
เตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ท าหน้าที่เฝูาระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาส าหรับ
การแจ้งเตือนล่วงหน้าข้ึนอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและท าความเข้าใจ 
กับข้อมูลที่ได้รับ   
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(3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า        
ร้อยละ 60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย )ระยะเวลา( 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

ในการปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าข้ึนอยู่กับสถานการณ์และประเภทของ
สาธารณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม /น้ าปุาไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

จะมีระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมงในการแจ้งให้อพยพ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ก าหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย 
ดังน้ี  
       )1( แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือน        
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง การปกครองท้องที่ ได้แก่ ก านัน      
และผู้ใหญ่บ้าน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพื้นที่  ให้กับกลุ่ม       
ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป 
      )2( แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง 
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้านหรือต าบล  หรือแอพพลิเคช่ันไลน์ )Line( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
   

วิธีการแจ้งเตือนภัย 

 

ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
Line หน่วยงาน 

Facebook หน่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 

 

แจ้งโดยตรงท่ี 
งานธุรการของส านักปลัด 

อบต.โนนเพ็ด 
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    )4   (รับมือและอพยพ  หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบ      
ต่อชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินสั่งการให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่
ที่หน่วยงานราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้  โดยก าหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองก าลังทหารเป็น
หน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ 
ให้รายงานกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบทันที 

แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน   การแจ้งเตือนล่วงหน้า     การแจ้งเตอืนภัย 

   การรับมือ 
    และอพยพ 

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

• หน่วยงานเฝ้าระวงั 
  วิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให้ 
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏิบัติ 
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

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

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพื่อท าให้การเตือนภัยมีความแม่นย า น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    )1( น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ ติดตาม
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย 

    )2( จัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า )Standard Operating Procedure : SOP)     
ในการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดว่าจะเกิดภัยข้ึนในชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการแจ้งเตือนภั 
    )3( เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้
และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในต าบล           
และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น  
    )4( จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติการ 
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน อย่างน้อยปตละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนที่ เสี่ยงภัย แอพพลิเคช่ัน จัดท า Web Service ในการน าเสนอข้อมูลและ Mobile 
Application เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง   
ผ่านสมาร์ทโฟน )Smart Phone) หรือแท็บเล็ต )Tablet) หรือระบบอื่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 (4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย 
          )4.6.1( จัดท าแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้           
และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  )4.6.2( จัดให้มีสิ่งของส ารองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ ที่พักช่ัวคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เครื่องจักรกล          
สาธารณภัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษส าหรับแต่ละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
  )4.6.3( จัดให้มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูล
สาธารณภัย รวมถึงผู้เช่ียวชาญพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และมูลนิธิต่าง ๆ  
                                )4.6.4( บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับ          
สาธารณภัย ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร        
ที่จ าเป็นต้องใช้ การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบ ารุงรักษา การฝึกทักษะความช านาญ
ในการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ การจัดท าฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั้งระบบการระดมสรรพก าลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
  )4.6.5( จัดท าค าของบประมาณเพื่อการปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม 
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
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เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ด้วยการก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ      
และความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการน า
เรื่องการลดความเสีย่งจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ )Mainstreaming 
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน 
สังคม และประเทศต่อไป  

 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ก าหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายส าคัญของจงัหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสีย่งจาก
สาธารณภัย ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญในการวางแผน และจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญของท้องถิ่น 
                  (1.1 ) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยง         
จากสาธารณภัย ได้แก่ การร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการในการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
และสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และข้ันตอนการจัดสรร
งบประมาณ 
  (1.2 ) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส าหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ              
และการฟื้นฟู เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปต งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
  (1.3) สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด           
สาธารณภัยข้ึน เพื่อเป็นการเร่งให้การด าเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 
  (1.5( ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้ เอกชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่ก าหนด           
เช่น จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการน านโยบายการลดความเสี่ยง   
จากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง           
มีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย      
หรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง    
สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

   )1( การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน         
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 )2( ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 )3( มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 )4( มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 )5( จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 )6( สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ า เป็นต้น 
                 )7( เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
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บทท่ี 5 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย      
รวมทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่   และประชาชน 
โดยให้ยึดถือว่าการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนล าดับแรก  ที่จะต้องเร่งเข้าระงับ
เหตุ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความส าคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม      
และสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด  ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถ     
เผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ 

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน 1 คณะที่ปรึกษา 2 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ 4-1 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5-1 :โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล การแพทย์

และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน 

ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           วัตถุ

อันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝูาระวัง และ

การแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- งานแผนการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญ
เหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 
- งานส่งก าลังบ ารุง 

ฯลฯ 
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5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
         ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยสามารถเช่ือมต่อพื้นที่และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที โดยการน าระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ให้มีการก าหนดล าดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าที่และ

ภารกิจจากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน หน่วยงานใดท าหน้าที่
สนับสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้วยการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  (วัตถุประสงค์ )  
กลยุทธ์  /ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ  ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย  
ที่เกิดข้ึนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากต้องอาศัยการประสาน         
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย 
ดังนั้น โครงสร้างขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนทั้งจ านวนบุคลากร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรม 

5.2 เปูาประสงค์ 
5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น 

และเป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5.2.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์  
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด 

5.3 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
   
 การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเพื่อให้การจัดการ     
ในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงาน

ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งก าหนด

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ  

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ระดับของสถานการณ์สาธารณภัย ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ตามภารกิจ /หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยก าหนด
ความหมายของสีตามสถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

สีส้ม  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก าลังควบคุม
สถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะ
รุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

สีน้ าเงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ .ศ .2550  
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ อปท.องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด ด าเนินการดังนี้ 
   (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขต อปท.องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถ่ินของ อปท. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  เข้า
ด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ.... และผู้อ านวยการจังหวัด
.... ทราบทันที 
   (2.1.2  )  กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถ่ินหลายคน ผู้อ านวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้  
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว  
   (2.1.3) กรณีผู้อ านวยการท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้
แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  (2.1.4) ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ทีต่ิดต่อหรอืใกลเ้คียงมหีน้าที่สนับสนุนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 
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  (2.1.6)  กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลาน้ัน หรือเมื่อมี
ผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินน้ันเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรพัย์สนิออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินน้ันได้ตามความจ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
  (2.1.7) ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายที่เกิดข้ึน และท า
บัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2.1.8) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  (ระดับ  4   )นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอด
ทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และผู้อ านวยการแต่ละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (3.1) การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

ท าหน้าที่ เป็นกลไกที่ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Centre : EOC  )เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์หนึ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบ                 
และโครงสร้างภายในองค์กรที่จ าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย          
ของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  
    ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น )ศ ปก .อ ปท(. ข้ึน โดย
มีผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ      พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ 

     
 
 
 (3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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แผนภาพท่ี 5-2 : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

  
 

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

ส่วนปฏิบัติการ 

-รองนายก คนที่ 1 
-ฝุายปูองกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
-กองช่าง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
-ก านัน 
-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-สมาชิกสภา อบต.  
-อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร./
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

-ปลัด อบต.โนนเพ็ด 
-ส านักปลัด อบต. โนนเพ็ด 
-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-สมาชิกสภา อบต. ... 
-อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร./
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

-รองนายก คนที่ 2 
-กองสวัสดกิารและสงัคม 
-กองการศึกษา 
-กองคลัง 
-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-สมาชิกสภา อบต. ..... 
-อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร. /
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 

 
 

-ส านักปลัด อบต.  
)งานประชาสัมพันธ์( 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

    -ผู้เช่ียวชาญด้านกู้ชีพกู้ภัย 
    -ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที ่
    -ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ฯลฯ 

ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
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 (3.2) บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด) มีดังนี ้

(3.2.1) คณะท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดข้ึน โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
ผู้อ านวยการท้องถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วน
ต่างๆเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ          
ทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกปูองทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมี         
และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
     (3.2.4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์  แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการปูองกัน       
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด ฯลฯ  
     (3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพื่อให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน      
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้อง ถ่ินรายละเอียดตาม    
แผนภาพที่ 5-3 : )ตัวอย่าง( การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ท่ีปรึกษา /ผู้ ทีmujเช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 5-3 : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถ่ินเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
 )3.3) ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับท้องถิ่น  ( ตามแผนภาพที่ 5-4) 

 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนเพ็ด 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 
- กองช่าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญบ่้านทุกหมูบ่้าน 
- สมาชิกสภา อบต. ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต โนนเพ็ด 
- ส านักปลัด อบต. 
- ผู้ใหญบ่้านทุกหมูบ่้าน 
- สมาชิกสภา อบต. ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่  
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองคลงั 
- ผู้ใหญบ่้านทุกหมูบ่้าน 
- สมาชิกสภา อบต. ..... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

ควบคุมและก ากับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักร (มาตรา 13)  

นายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  

ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท).  

รองผู้บัญชาการ (ปมท).  

สาธารณภัย 
ร้ายแรงอย่างย่ิง

ย่ิง 

สั่งการให้
ด าเนินการ
อย่างหน่ึง

อย่างใดเพื่อ
ปูองกันและ

บรรเทา    

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอ านาจบังคบับัญชาและสั่งการ ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13)  
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 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  )4 .1( การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ .ศ .2550  ซึ่งปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยทั่วไปในเขตพื้นที่นั้น ให้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ   
สาธารณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
และใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร

รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม .
(มาตรา 32)  

 

แผนภาพที่ 5-4  การก าหนดบุคคลผู้มีอ านาจในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ . 2550 
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องก็สามารถออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
       )4.1.1( เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ใดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด.... ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย 
     )4.1.2( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตราย     
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่  ให้ผู้อ านวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

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

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ก าหนดให้มีการออกประกาศเขตพื้นที่

ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

 

ทั้งนี ้ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญตัิปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
  (4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการน าเงินทดรองราชการมาใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย
พิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในท้องที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

พ้ืนท่ี ผู้มีอ านาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ).  
     หากไม่สามารถประชุม ก .ช.ภ.จ .ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก .ช.ภ.จ.  

     
   การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท 0602/ว 93 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยขนาดเล็ก )เขตพื้นที่ อปท.และอ าเภอ(  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง )เขตพื้นที่จังหวัด( 
โดยผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  
        )1( ให้ผู้บริหารท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินแห่งพื้นที่นั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 
และผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
     )2( ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
     )3( เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่
ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        )4( ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถ่ินหลายคน ผู้อ านวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
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        )5( เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการทอ้งถ่ินซึง่มีพื้นทีต่ิดต่อหรอืใกลเ้คียงกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
                     )6( ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
น าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
       )7( ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชนเปน็ล าดับแรกๆ 

    )8( หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ินน้ันๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อสั่ง
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อ าเภอให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อปูองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

 (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ านวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา

ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์ /เงื่อนไข  ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
(1) พ้ืนท่ี พื้นที่ใช้สอยในลกัษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2) พื้นที่ธุรกจิ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พื้นที่อยู่อาศัย (จ านวนหลงัคาเรอืน )  
(1.4) พื้นที่ทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จ านวนและลกัษณะของประชากรในพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ 
(2.1) จ านวนผู้ได้รบัผลกระทบ  
(2.2) จ านวนผู้อพยพ  
(2.3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซอ้น และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยต่อเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่

ส าคัญ และเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายต่อไป  

ระยะเวลาที่การด าเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟู
เบื้องต้น 
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เกณฑ์ /เงื่อนไข  ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 

(4.1) ก าลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้ง
อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ 

(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้
ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย 

(4.3) ปัจจัยยังชีพส าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 

(4.4) แหล่งที่มาและจ านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ 
(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อ านวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงือ่นไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ทั้งนี้  ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่  /ประชากร /ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร              
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการ
น าเสนอเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550             
มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้น ออกไปจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพก่อนเกิด      
สาธารณภัย และจัดให้มีก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย  เพื่อปูองกันทรัพย์สินของประชาชน      
โดยให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้
           (6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 
       )6.1.1( การตัดสินใจอพยพ 
       )1( ในเขต )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ก าหนดให้นายกเทศมนตรี/นายก 
อบต. )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด.( ในฐานะผู้อ านวยการท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัด )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ใน
ฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้ช่วย 
    )2( ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บา้นเป็นผูต้ัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา )องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด( เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบตัิและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี/
นายก อบต.  )อง ค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด (  ในฐานะผู้ อ านวยการท้อง ถ่ิน เบอร์ โทร ศัพท์
..................................... 
   )6.1.2( เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
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น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
   )6.1.3( หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เปูาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  

(6.1.4) จัดล าดับความส าคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับการดูแล      
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา     
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม  

(6.1.5) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ โดยจัด
ระเบียบพื้นที่พักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้กองช่าง )องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด( เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

)6.1.6( การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์        
เพื่อการฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง          
จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวเพื่อรองรับการอพยพ  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ 
สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย        
และพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รบัการร้องขอ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หากไม่เพียงพอประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ 

(6.1.9) ให้มีการจัดท าทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้างในพื้นที่   
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

)6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ โดยให้ รพ.สต. 
และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ร่วมกันด าเนินการ 

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการอพยพ  โดยจัด
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่เพื่อจัดก าลังดูแล
บ้านเรือนและทรัพย์สนิของผูอ้พยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ ให้ใช้ก าลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลม
เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่ /อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพื้นที่ได้ โดยไม่มีความเสี่ยง  พร้อมทั้งให้มี   
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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 (6.1.13) จัดหาพื้นที่รองรับส าหรับการอพยพสัตว์เลี้ยง โดยขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ด าเนินการส ารวจ จัดท าบัญชี ประชาชนผู้ เลี้ยงสัต ว์                
และผู้ประกอบการ รวมทั้ง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล ส าหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้
ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
  )6.2.1( ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับ         
สู่ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อปูองกันความสับสน 
พร้อมทั้ง ให้มีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพ
กลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป 
  )6.2.2( เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถ่ิน ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
  )6.2.3( เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ให้
ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 (6. 3( การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจนให้ผู้น าชุมชน          
หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ   
โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 (6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) แบ่งประเภทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ก าหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ล่วงหน้า 
โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ 

 

 

 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
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  เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารองค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด มอบหมาย
ให้ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นผู้ก ากับดูแลติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด เป็นผู้ควบคุมดูแลประสานงานภายใน)องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
 (2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  )2.1( จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจดัให้มรีะบบสือ่สารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสือ่สารอื่นๆ ที่
จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็ว
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
  )2.2( ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4498-1414 โทรสาร 0-4498-1414 
  หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 อ าเภอประทาย ติวานนท์ 156.400 0-4447-9161 0-4448-9234  

2 สภ.บ้านหันห้วยทราย   08-2926-7153   

3 การไฟฟูาอ าเภอ
ประทาย 

  0-4447-9283   

4 รพ.สต.บ้านหนองช่าง
ตาย 

  08-0168-8988   

5 โรงพยาบาลประทาย ประทาย 2 155.775 0-4447-9267   

6 อบต.วังไม้แดง   0-4498-1635 0-4498-1635  

กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 โทรศัพท์ 0-4424-2819 
 โทรสาร  0-4424-2819 
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      แผนภาพท่ี 5-5 : ผังสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด)

   

 

 

                                                                                                                            

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ฝุายประชาสัมพันธ์ของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ 
ดังนี ้
    )2.1( เผยแพร่ข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้
และเข้าใจสถานการณ์ (Situation Awareness  )ในทุกระยะการจัดการภัย  โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนด

 
รพ.สต.บ้านหนองช่างตาย 
โทรศัพท์ 08-0168-8988 

สายด่วน 1669 
 
 

 

กองอ านวยการปูองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

โทรศัพท ์0-4447-9161 
       โทรสาร 0-4448-9234 

กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอบต.โนนเพ็ด 
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4498-1414.    

08-2147-9220 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขา.ประทาย 

โทรศัพท์ 0-4447-7393 
 

กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอบต.วัง

ไม้แดง 
โทรศัพท์ 0-4498-1635 
โทรสาร 0-0-4498-1635 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิ ฮุก 31 

โทรศัพท์ 0-4427-4155 

การไฟฟูาภูมิภาค 
อ าเภอประทาย 

โทรศัพท์ 0-4447-9283  

 

สภ.บ้านหันห้วยทราย 
โทรศัพท์ 08-2926-7153 
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ไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับรู้      
และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
  )2.2( จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม )Join Information Center : JIC( ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ           
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 
การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  )2.3( ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  )2.4( ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง โดยสื่อ 
ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย      
โทรโข่ง เป็นต้น 
  )2.5( ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยน้ันต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่ก าลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
  )2.6( ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถ ใช้ได้               
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ )dnamIon  neiicnI(  
        ให้น าหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command System : ICS  )         
มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้สามารถปกปูอง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน        
อปท. .....ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้  
   (3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
    )1( ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    )2( ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     )3( การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
    (3.2) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 
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          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 

(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังน้ี 
     )1 (  การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่ วโมงแรก  เน้นการ ค้นหาผู้ รอดชี วิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
       )2( การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต         
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
     )3( การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต      
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน      
และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     )4 (  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ 72 ชั่ วโมงขึ้นไป (หลัง  3 วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ      โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และ
การใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสยีหายและความต้องการเบือ้งต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
 (2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  )2.1( น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     
  )2.2( ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

  )2.3( มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
  )2.4( การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานที่ สิ่งที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน )องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด( ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟูา ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
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   )2.5( การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ 
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงาน
ตัว   ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 )2.6( การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน )องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( )การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑( โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน )ระบุช่ือ อปท.( มีอ านาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ หากสาธารณภัย ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ลุกลามขยาย
เป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณ
ภัยของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง )ระดับ ๒( ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถ่ิน )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( จะรับข้อสั่งการจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย) 

ระดับ 1 
)อ าเภอ/อบต.เข้าควบคุม
สถานการณ์( 

กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่ 
-กอปภ.อบต.  1  แห่ง 
กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
)กอปภ. จ านวน 1 แห่ง 

-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นโดย 
กอปภ.อปท.จัดตั้ง 
 
 
-ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ
)ศบก.อ.( จ านวน 1 แห่ง โดย 
กอปภ.จัดตั้ง 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
 
 
 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 

     (4) การค้นหาและช่วยชีวิต 
             - ก าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย 
             - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้
หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
             - กรณีมีสถานการณ์รนุแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสงูมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางท่ี 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

1 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 

2 รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด.( และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพือ่จะ
ได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป  จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 

3 ออกส ารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมอืกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 
 
 

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 

5  บริหารจดัการข้อมลูข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 

6  แจ้งเตือนประชาชน 
  )1( ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  )2( ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  )3( ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 

ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
  )4( ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

7 อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถ่ิน ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4.7 

ส่วนปฏิบัติการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 

8 ก าหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร )วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ(   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนปฏิบัติการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 

9 ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  )1( ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  )2( ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ )Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 
 
 

ส่วนสนับสนุน อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 

10 ก าหนดและแบ่งโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น....3.........โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ 1,5,7,8,10,11  
                มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,5,7,8,10,11 รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ 2,3,4,6,9 
                มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2,3,4,6,9 รับผิดชอบพื้นที ่
      หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของ

ส่วนอ านวยการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

พื้นที ่
11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 

  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ใหลุ้กลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน )องค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด.( ก่อนรบัมอบภารกจิและพื้นที่รบัผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนบัสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 )1.1( ก าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 )1.2( สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         )1.2.1( สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ใน

พื้นที่ประสบภัย 
         )1.2.2( สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่

จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         )๑.๒.๓( อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                )1.2.4( กรณีพื้นที่ ใดเป็นพื้นที่ วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                )1.2.5( จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                )1.2.6( ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ -อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
                )1.2.7( กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟูา และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
                )1.2.8( จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเปน็ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง 
(2) การปฏิบัติการระยะ 24 – 48 ชั่วโมง (1 – 2 วัน) ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        )2.1( ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        )2.2( จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่
จ าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        )2.3( จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        )2.4( ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาก           สา
ธารณภัย พร้อมทั้งติดปูายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       ให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจา้หน้าทีต่ ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        )2.5( รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        )2.6( ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   ใน
การติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48 – 72 ชั่วโมง (2 – 3 วัน) ให้ความส าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24 – 48 ช่ัวโมงแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
-อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        )3.1( กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก )วัดและตู้แช่ศพ( พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
 
 
        )3.2( การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการ
แพทย์ 
        )3.3(  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน การ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
(4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ช่ัวโมงแรก )1 วัน( เป็นล าดับแรกก่อน    การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 – 48 ช่ัวโมง )1 – 2 วัน( และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 48 – 72 ช่ัวโมง )2 – 3 วัน( ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 
 
 
 
 
-อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 

13 ปกปูองสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน )ถ้ามี( เป็นต้น และปกปูองระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟูา  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ -อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153-  

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว )กรณีที่มีการอพยพ(  
รายละเอียดตามข้อ 4.10  

ส่วนสนับสนุน -อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 
 
 

15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน -อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย ส่วนอ านวยการ -อ าเภอประทาย 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพื้นที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
โทร 08-2147-9220 
 

17 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

-อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
- 
 
 

18 -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ )วัดและตู้แช่ศพ( และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ -อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
-รพสต.หนองช่างตาย 
โทร.08-0168-8988 
-สภ.บ้านหันห้วย
ทราย 
โทร.08-2926-7153 
-โรงพยาบาล
ประทาย 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
โทร.0-4447-9267 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ -อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ใหผู้้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยูอ่าศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลงัการอพยพกลบั พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ -อบต.โนนเพ็ด 
โทร.0-4498-1414 
 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออ าเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง และ
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพื่อด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ านวยการ -อ าเภอประทาย 
โทร.0-4447-9161 
-ทุก อบต.ในอ าเภอ
ประทาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   
  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพื้นที่ใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น        
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสรา้งระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
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บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด 
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการด าเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบให้ถูกต้อง 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

)dciceo cnI Need  Dnnonnion  : d ANA (  
     กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ประเมิน
สถานการณ์ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรม
ในเบื้องต้น (Early Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยก าลังด าเนินอยู่ โดยมีการประเมินความเสียหาย
ทางกายภาพและการประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Damage and Need 
Assessment)  หรือ DANA เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตในสถานการณ์   สาธารณภัยดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย 
ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น  การประเมินนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ) 2.1  ) การประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ด าเนินการ
ภายใน    3 ช่ัวโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น  (ข้อมูลก่อนเกิดภัย 

ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รายงานจากสื่อต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญ  )เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูล
ทรัพยากร ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ด าเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต่อเนื่องไป 72 ช่ัวโมง โดยเป็นการประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน                 
 ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม  และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ล าดับความส าคัญก่อน     
และหลังในการใหค้วามช่วยเหลอืเบื้องต้น เพื่อให้การด าเนินความช่วยเหลอืมีประสทิธิภาพและทนัต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความส าคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในล าดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด  (detailed assessment) ให้ด าเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง 
หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์  ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
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อย่างต่อเนื่องตามความจ าเป็น ทั้งนี้ จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละด้าน 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง  ๆ เช่น อายุ 

เพศ เช้ือชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง 
   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลที่ได้มาท า
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุป
เสนอผู้อ านวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร  น้ าด่ืม              
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

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

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด( พิจารณาเห็นว่า     มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        )1( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        )2( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        )3( ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
        )4( ระเบียบกรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการปูองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
            เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน      
พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย       
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว     
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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      )4.1 ) ให้ผู้น าชุมชนส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานให้            
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
         )4.2) ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน)องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด( รายงานสถานการณ์สา
ธารณภัย ต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับช้ันที่เหนือข้ึนไป 
        )4.3) ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จงัหวัด ตามล าดับช้ันที่เหนอื
ข้ึนไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับผู้ประสบภัยที่จ าเป็นต้องย้ายออก
จากที่อยู่อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  ผู้บัญชาการเหตุการณ์       
จะสั่งการให้ด าเนินการเปิดศูนย์พักพิงข้ึน โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ 
หรือที่อยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟื้นฟู /มีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

 ทั้งนี้ การบริหารจดัการศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ผู้ ประสบภัยได้อย่างพอเพียง                
ทั้งการบริการด้านโภชนาการอาหาร และน้ าดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โดยจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 
       (1  ) จัดให้มีการท าทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยค านึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

เพื่อให้ทราบความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ทั้งข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล 
และรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2 )จัดให้มีอาหาร น้ าดื่ม และความต้องการพิเศษอย่ างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
   (3  )จัดให้มีการก าหนดพื้นที่อาศัยภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราวโดยค านึงถึงความปลอดภัย    

ของผู้อพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงข้อจ ากัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายด้วย  
      (4  )ให้ศูนย์พักพิงช่ัวคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น  ประปา ไฟฟูา เพื่ออ านวย      

ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และทั่วถึง 
  (5 )จัดให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพ กาย

และสุขภาพจิตของผู้อพยพ 
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว   

    )1( คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยค านึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าอีก 
ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟูา เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือ
ระดับน้ าท่วม และต้องมีพื้นที่เป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นที่ส าหรับคลินิก และส านักงาน  
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  )2( การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดของการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้านธุรการ  

 )3( การจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราวและการอ านวยความปลอดภัย  
     )3.1( ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพ

ในการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจ านวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานที่
ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเปูาหมาย  

     )3.2( จัดเตรียมสถานที่ให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานข้ันต่ า  
    )3.3( จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  
    )3.4( จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่หรือใช้

ก าลังจากหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ  เพื่ออ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 )4( การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
     ศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่เพื่อจัดก าลังสายตรวจ     

ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจขอรับ
ก าลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ            
แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรน าข้อมูลกลับมา
รายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะท าให้ผู้อพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

 )5( การอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ าบริโภค 

น้ าอุปโภค กระแสไฟฟูา ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพื้นที่รักษาพยาบาล พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า 
พื้นที่ออกก าลังกาย พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจ านวนผู้อพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค ส ารวจความต้องการรับของบริจาค ตามล าดับความส าคัญส าหรับ 
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  )6( การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

จากทางสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้  
ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
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ก าหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )กรณีเทศบาล(  
หรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล( เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกบักองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และจังหวัด        
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ  และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมหรือที่อยู่อาศัย

ใหม่ให้ด าเนินการ 
 (1 ) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดท าทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2 )ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ  
    (3  )ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ งรายงา นให้          
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่รับผิดชอบทราบ 
  ทั้งนี้ ในทุกระยะการด าเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเป็นระยะ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 

           ให้ อปท..... เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจดัท าคู่มือการบรหิารศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยขอ
ความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการให้ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือ
การบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
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 การปฏิบัติหลังเกิดภัย )ฟื้นฟู( เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทา
ลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี        ความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม )แผนภาพที่ 5-1( โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื ้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง  ) Reconstruction(  และการฟื ้นสภาพ )Rehabilitation(          
โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่  
 1) ระยะสั้น เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินไดผ้่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ าข้ึนอีก            
การประเมินความเสียหายข้ันพื้นฐาน การจัดที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เป็นการด าเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
ฟื้นฟูหรือสร้างสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพ
จิตใจ ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย  
 3) ระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟ้ืนฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เป็นมาตรฐานได้น าแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่า         
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ มุ่งให้
ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และปูองกันความ เสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชน
หรือสังคมที่มีความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ทางด้านการฟื้นฟู ได้แก่ 1( การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้
การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว                
2( ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ  ที่จะด าเนินการ 
3( การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการด าเนินการฟื้นคืนสภาพ และการสร้างใหม่
เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และปูองกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน 4) การด าเนินการซ่อม
สร้างให้เร็วข้ึนเท่าที่สามารถท าได้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการด ารงชีวิต 
(Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม  (Building Back Stronger) 
เพื่อให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานข้ึน 6) การให้ความส าคัญกับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด )Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม่
คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต       
ทั้งนี้ หากรัฐสามารถด าเนินการฟื้นฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการลงทุน
ด้านการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
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อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟื้นสภาพ 
และการซ่อมสร้างเป็นการด าเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน และมักจะถูกก าหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะต้อง
ให้ความส าคัญในการด าเนินการเป็นล าดับต้น ๆ เพื่อสร้างความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วให้แก่ ประเทศ              
ดังแผนภาพที่ 6-1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเมินเป็นกิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ          
ด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถน ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผลและน าไปประกอบในการด าเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
การเตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย    
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Initial Assessment) 
ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid 
Assessment) ต่อจากระยะที่ 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและด าเนินการให้            
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหาย      
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA( เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการส ารวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 - 
ระยะที่ 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลกึ (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแต่ละ

พัฒนาให้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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สาขาหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อน าข้อมูลการประเมินที่ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟื้นฟูต่อไป        
โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)      
เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

 

 
 

ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพที ่6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

6.2 เปูาประสงค ์

6.2.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม 
สอดรับกับความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้ตามปกติ  

6.2.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
 
 
 
 

6.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน  

 

  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย )Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) 
เป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปวิเคราะห์ ประมวลผล 
และวางแผนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูอย่างยั่งยืนตามความจ าเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย 
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟื้นฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) ส ารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 )1.1( ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  )1.2( )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(  ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี ้
   )1( ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   )2( ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือ
จากภายนอก 
   )3( ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ         
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  )1.3( ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   )1( ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ )การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ( โดยให้
ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง )กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ปุวย และผู้พิการ( ที่ได้รับผลกระทบจาก      
สาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   )2( ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
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  )1.4( กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( 
จัดต้ังคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ 
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  )1.5( ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
หรืองบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      )1.6( รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย )คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด )ก.ช.ภ.จ.(( 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

)ทั้งนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต( 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให้ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( จัดให้มีทีม
ประเมิน PDNA ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูด้านต่างๆ  

               กองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด) จัดท า
แผนฟื้นฟูทัง้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยด าเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟ้ืนฟูระยะสั้น 
  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าข้ึนอีก 
การประเมินความเสยีหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
    (1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
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เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 
ปูองกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงายหลัก โดยด าเนินการ 
ดังนี ้

 )1( การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมลูผูป้ระสบภัยและความเสยีหาย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
 - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

 - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาย
กลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่
ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย 

 - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
ก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

)1.1.2( การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
)1.1.3( ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
)1.1.4( รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
 
 

(1.1.2) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่ สภาพที่ สามารถใช้งานได้  ทั้ งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
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โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

)1( ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย     
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

)2( ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

)3( กรณีที่เกินขีดความสามารถของ )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด( ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้ 

        - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
          ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงสมุทรสงครามจังหวัดนครราชสีมา 

          - ระบบไฟฟูา ด าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาและกา
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

- ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

)4( ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน    
และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

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

)6( พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรง
ของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   )3.1( การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสาน             

และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

         - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟูา ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

          - การฟื้นฟูและเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ 
            ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
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อุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

 )3.2( ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่ง
อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปตนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดข้ึน  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความ
ขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการ
ก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            ให้ด าเนินให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปูองกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 

            - มีการวางแผนและด าเนินปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตรใ์นการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและ
ปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

        5.2.3 การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
       (1) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รพ.สต. หนองช่างตาย เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
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  การฟื้นฟูใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม )Build Back Better and Safer) เป็นการน ามาตรการด้านการ
ฟื้นฟู ฟื้นสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่
เกิดข้ึน และการปรับวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการน าผลการศึกษา วิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดให้มีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ 
มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลบัอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน 
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูให้มีสาระส าคัญ เช่น ระบุขอบเขต 
ลักษณะส าคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู การระบุ     
และติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการวางแผน และการก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูบริการด้านสุขภาพ และ                  
การบริการสังคม  
  เสริมสร้างความพรอ้มที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถ่ินใน
การบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง  
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย 
  จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่      
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน     
ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วข้ึน โดยจะเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้ : 
พลังงาน น้ า เข่ือน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร )การผลิตอาหารและการจัดส่ง( สถานที่ท าการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ท าการส าหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ       
การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ
ด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
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หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญ
ตามแผนปฏิบัติการท้องถ่ินที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลกิฟื้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสูส่ภาวะที่มั่นคง 
และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจได้  ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับ
ตลาดสินค้าและบริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยู่รอดข้ึนอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนไป การเปิดด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การด าเนินธุรกิจท าให้มีการจ้างคนงาน 
การจัดหาบริการให้และตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นส าคัญ  
ที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
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 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถ่ีมากขึ้น 
ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ท าให้การพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก            
จึงตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  (Strategic 
Partnership) เพื่อด าเนินการไปสู่เปูาหมายร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการน าแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวข้อง     
เช่น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นต้น มาเช่ือมโยง )Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน )Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและมภูีมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบ
การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และน าไปสู ่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
)Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนที่ค านึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบด้าน 
และสมดุล อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ  
แบบเป็นหุ้นส่วน )Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม )Inclusive approach( โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมที่ค านึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ โดยการส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง )Security) มีความมั่งค่ัง
และยั่งยืน )Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ )Status) มีมาตรฐานสากล )Standard) และมีเอกภาพ 
มีพลัง )Synergy) 

7.2 เปูาประสงค ์
 7.2.1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
 7.2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จึงได้น าแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง
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มุ่งเน้น        การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย     ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ด าเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 
 )1) ให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน  
       )2) จัดท าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม    
ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น  
 )3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปูองกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดท าแผนที่
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดท ากรอบและแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นต้น 
 )4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน )Platform) องค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกซ้อม
ด้านการจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
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ระบบบริหารจัดการ )Management System( และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการท างาน โดยการพัฒนาคน 
องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการท างานที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม 
ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูล  องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน 
บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย 
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการปูองกันและจัดการ          
สาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดีย่ิงข้ึน  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพิ่มข้ึน มีลักษณะการเกิดที่ไม่แน่นอน 

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ท าให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสร้าง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน โดยใช้
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน  
จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นฐาน )Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 
เป็นแนวทางและวางรากฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรบัตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป )Smart Community/City) 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น 
การบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ )Service, Product, Process) ที่มีคุณค่า )Value Creation) 
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ดี ข้ึนเป็น
มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เปูาประสงค์ 
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยน าระบบอัจฉริยะในการสร้าง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา  
8.2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder( 
 
 

 

8.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
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สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต่
การปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถเข้าถึงและเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ไว้เป็นระบบเดียวกันและน ามาวิเคราะหป์ระเมินผล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ดังนี ้
(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจดัการความเสีย่งจาก

สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้
แพลตฟอร์มที่กองอ านวยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด เพื่อให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน าระบบมาตรฐานกลาง
ฐานข้อมูล ไปด าเนินการจัดท า พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน       ซึ่งสามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

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

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

สาธารณภัยด้านการปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู       
ที่มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และน าไปใช้ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่  ภายใต้แพลตฟอร์ม )Platform( สารสนเทศ ด้านการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ระบบที่กองอ านวยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดท าระบบน าเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เช่น ระบบสืบค้น การคัดกรอง 
วิเคราะห์ การแสดงผลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม )Platform( สารสนเทศที่
กองอ านวยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จ าเป็นต้อง

ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้จ าเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยเพิ่ม ขีดความสามารถให้บุคลากรด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงประชาชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังน้ี 

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     ก าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้    

ในงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนปูองกันและลด
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

ก าหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม 
พัฒนา องค์ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย  
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา 

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี 
)best practice) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถ่ิน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 
 

การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรลุเปูาหมาย             
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน      
ให้รับทราบอย่างทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้  การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี    
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร 
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ               

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สู่สาธารณะ  
  ก าหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อ
สถานการณ์ เช่น การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคช่ันบน Smart 
Phone เว็บไซต์รวมถึงเป็นช่องทางในการโต้ตอบ รับและส่งข้อมูลความเสี่ยง โดยความร่วมมือภาครัฐ         
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเที่ยว ที่ เข้าใจได้ง่ายและสามารถ   
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน และในระหว่างเกิด
สาธารณภัย  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ท่ีสามารถแจ้งเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  ก าหนดให้มีการแจง้เตือนสถานการณ์สาธารณภัย ข่าวสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ โดยต้องมีความแม่นย า รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้นที่          
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 
 

   

 การลงทุนในการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัย  สามารถด าเนินการได้ทั้งมาตรการด้าน
โครงสร้างและด้านไม่ใช้โครงสร้าง   เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้
กระบวนการสร้างความเป็นหุน้ส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลือ่นให้เกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังน้ี 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   )1.1( ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
ปูองกันและลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในการบ ารุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานใหม่ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบปูองกันน้ า
ท่วม ระบบชลประทานส าหรับภัยแล้ง  
   )1.2( ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนด้านโครงสร้างเพื่อปูองกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เช่น สร้างคันปูองกันน้ ารอบนิคม การลงทุนในระบบด้านการปอูงกันอัคคีภัย ด้านพลังงาน  

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 
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   )1.3( ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท ากินของตนเองให้มี
ความปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   ก าหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน    
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด าเนินการ 
ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนร่วมด าเนินโครงการด้านการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   ก าหนดให้มีการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เช่น การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด ยกเว้นหรือลดภาษีส าหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจให้ตระหนักถึงสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดข้ึน เช่น การสร้าง    สิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับสาธารณภัย การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่
ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม  
    ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนท าประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง    
และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมี
เปูาหมายเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การจัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี ้
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร 
และอ่ืน ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจา้หน้าทีร่ัฐ โดยส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมวางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สร้างจิตส านึกการท างานร่วมกันและการแสวงหาผู้ร่วมด าเนินการ โดยการเสริมสร้าง         
องค์ความรู้ด้านการจดัการสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมใหค้วามรูด้้านการจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ผู้น าชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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  (1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)    
โดยสร้างแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือปูองกัน
จัดการบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทบทวนผลการด าเนินงานการด าเนินการ
ร่วมกัน ว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ และน าผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใช้พัฒนาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  (1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนน าเครือข่าย เช่น การฝึกการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
พอเพียงในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการปูองกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือจึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยและ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดรวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน       
การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ด าเนินการฝึกอบรมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มี
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ           
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน )Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM( ร่วมกับส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจ าทุกปต 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง )Community Base Disaster risk Management( ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟื้นกลับเร็ว )Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
ปฏิบัติตามการสร้างเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืนของส านักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 10 
ประการ ดังนี้ 
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(2.1) จัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพื่อการลด    
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการประเมิน        
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นทีท่ี่มีความปลอดภัยจาก

สาธารณภัยอย่างเท่าเทียม  
(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวปูองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้

โครงสร้างทางธรรมชาติ 
(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการฟื้นสภาพ    

และซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ไปสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  1 ) การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2 ) การติดตามประเมินผล 3 )
การวิจัยและพัฒนา   และ 4  ) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.

2564-2570 ได้จัดท าข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
พ.ศ.2564 และแผนการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวคิดการบริหาร      แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย กฎหมาย  และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ  .ศ .2550  ตลอดจนแนวโน้ม
สถานการณ์ทางสังคม รวมทั้งการประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

9  .1.1  กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ .ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพื้นทีม่ีหน้าที่ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

9 .1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564 มีกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง  ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี ้

 (1  ) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 นโยบายการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ การสื่อสาร             
และถ่ายทอดแผน โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบัติจากการจ าลองฉากทัศน์       
เป็นตน้ และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติการ
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ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570    ( Sense of 
Belonging) เช่น ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นต้น  
  (2  ) จัดท าแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงานสู่ระดับพื้นที่ โดยการผสาน  (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเปูาหมายและตัวช้ีวัด         
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
  (3  ) ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )ระบุช่ือ อปท.(          
พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปตของหน่วยงาน  และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ระดับพื้นที่ 
  (4  ) จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมาย 
สัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และส าหรับใช้ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
 (5 ) ก าหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ  .ศ .2550  รวมทั้งนโยบาย    
และกฎหมายต่าง ๆ โดยมีแนวทางด าเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 
ตารางท่ี 9-1 : แนวทางด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
1 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ. 
2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

2 จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อย่างน้อยทุก 2 เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
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ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภัย 
3 มีส่วนร่วมกับอ าเภอประทาย.และจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เช่ือมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 

-อบต.โนนเพ็ด 
-สนง.ปภ.จว.นม. 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
การร่วมฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-อบต.โนนเพ็ด 
-สนง.ปภ.จว.นม. 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

5 จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ )สสส.( กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

-อบต.โนนเพ็ด 
-ส านักงานจงัหวัด
นครราชสีมา 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

-อบต.โนนเพ็ด 
-ส านักงานจงัหวัด
นครราชสีมา 
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นที่ 

-อบต.โนนเพ็ด 
- สพป นครราชสมีา 
- สพม นครราชสีมา 

8 สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

-อบต.โนนเพ็ด 
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ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจ าทุกปต รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย )องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด.( ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

-อบต.โนนเพ็ด 
-สนง.ปภ.สาขา 
ชุมพวง 
-สนง.ปภ.จว.นม. 
-สนง.จว.นม. 

 
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9 -1
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แนวทางขับเคล่ือน 
                    นโยบาย                                        

                                                                                                
                      ยุทธศาสตร์                                                การปฏิบัติ 

ผลผลิต 
 

ผลลัพธ์ 

 
 

เชื่อมโยงเปูาหมาย กลยุทธ์             
และมาตรการในการลดความเส่ียง           
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      
ให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกบัองคก์ร ภาคีเครือข่าย  
และภาคส่วนต่างๆ 

การศกึษา วิจัย และพัฒนา 

(1 ) การสร้างการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการน าองคค์วามรู้การลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่การขับเคลื่อนแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 
(2 ) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง 

(1 ) การจัดท าแผนปฏบิัติการในการปูองกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคกืรปกครองสว่นท้องถ่ิน และแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2 ) การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพือ่การวางแผนและเลือกใช้มาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(3 ) การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
(4 ) การฝกึอบรม การฝกึซอ้ม และการทดสอบแนวทางปฏบิัติการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 
(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถ รู้เทา่ทันภัย โดยปรับใช้และพัฒนาระบบอัจฉริยะ            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 
 

 
 
 

 
 

(1 ) การก าหนดให้หน่วยงานหลกัและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดสรรทรพัยากร (อาทิ เครื่องมืออปุกรณ์
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล เป็นต้น  )และการลงทุนเพือ่การลดความเสี่ยง จากสาธารณภัย 
(2 ) การจดัให้มีระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) การเช่ือมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ  
(4) การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย ระบบการแจง้ข่าวและการเตอืนภัยของสาธารณะ 
 

(1 ) แผนของหน่วยงานมีการบรรจุ                 
แนวคิดการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย  

(2 ) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     
องค์ความรู้การลดความเสีย่งจาก      
สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่างๆ ได้ 

(3 )ได้หุ้นส่วนความรว่มมือเพื่อ      
การลงทุนด้านการจัดการความเสีย่ง
จากสาธารณภัย 

(4 ) แผนมคีวามเชื่อมโยงในเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

(5 )หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรยีมพร้อมเพื่อการ
ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรยีนจากการฝึกซ้อม 

(6 ) แผนการปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทุกระดับมกีารด าเนินงาน
เชิงบรูณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมนิผล   

(8 )นวั ตกรรม เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม       
รวมถึงองคค์วามรู้ เพื่อเปน็แนวทาง     
การปรบัปรุงแผนและการด าเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปน็แนวทาง
ปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมลดความ
เสีย่งจากสาธารณภยัในชมุชน  /เมืองได้  

(9) รูปแบบข้อมูลความเสี่ยงและระบบ
เตือนภัยทีค่รอบคลมุ 

เสริมสร้าง พัฒนา 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 

และก าหนดให้ประเด็นการลด         
ความเส่ียงจากสาธารณภัย             

  เป็นสาระส าคัญของแผน 

แผนภาพที่ 9 -1  กระบวนการขับเคลื่อนแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ 2564 - 25 70 ไปสู่การปฏิบัติ 

 
การตดิตาม 

และประเมินผล 
 

 

1 . ให้กลไกตดิตาม                   
ความก้าวหน้า 

และผลการด าเนินงาน 
ในรายไตรมาส 

(1 ) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนาและขยายผล 
(2 ) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ  

(3  )การสร้างสรรค์ นวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา         
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณแ์ละสามารถลดความเส่ียงสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

(2) แนวปฏบิัติเฉพาะความเสี่ยง          
จากสาธารณภยั และภัยทีม่ีความคาบ
เก่ียวต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี
เปูาหมายการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 

(3 )เกิดการลงทุนมาตรการ ในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภยัของทุกภาค
ส่วนร่วมกัน  

(4 )หน่วยงานสามารถน าไป
ด าเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเปน็ระบบรว่มกันทุก
ภาคส่วน 

(5 )เครือข่ายชมุชนปลอดภัยที่มี       
การท ากิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย 

(6 )เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉนิ และการสนธิก าลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7 )แผนได้รับการปรบัปรุง ด้วย
บทเรยีนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยที่เปน็
ปัจจุบัน 

(8 ) ชุมชน  /เมืองสร้างแนวปฏบิัติการ ลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภยัตามองค์
ความรู้ /นวัตกรรมของตนเอง  

(9) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสีย่ง 
และสามารถเตรยีมพร้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 

 

 

2 . ให้กลไกประเมินผลลพัธ์ 
การด าเนินงานการลด            
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
 และสังเคราะห์บทเรียน         

  เพื่อการปรบัปรงุ 
 

3.1 มีความเชื่อมโยงการติดตาม        
และประเมนิผล โดยมีข้อเสนอแนะ         
      การด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้มีการปรบัแผน โดยไม่ต้องรอให้
แผนสิน้สุด 
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์ 

 

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

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีกลไกการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีกระบวนการและการจัดการให้ เกิดการทบทวนทั้ งด้านการจัดการ 
 (Management Review) และการทบทวนผลงาน (Performance Review) ที่เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์  

)1 ( แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์ 

การบรรลุถึงเปูาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่เช่ือถือได้ และหลักความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  
พ.ศ. 2564-2570    ทั้งรายปต กลางแผน และปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักด าเนินงาน  ตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

)1.1( คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
)ระบุช่ือ อปท.( พ.ศ. 2564-2570 ด าเนินงาน ดังนี ้

1( ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
2( ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3( ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง 
จัดท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )ระบุช่ือ อปท.( 
พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

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

โดยให้จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลกัสากล ตลอดจนน าปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.
2564-2570 ต่อไป 
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)1.3( กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการ
ประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570  

  ) 2( ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท า

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ

ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลูตามหลกัการที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ก าหนดข้ึนมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  
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รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปา้หมายการจดัการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ 
การขับเคลื่อน    และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ 

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเพ็ด ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลกัสากล ตลอดจนน าปัญหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเพ็ด  ต่อไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 
      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       )1( องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า     และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้เหมาะสม 

       )2( ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด  เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

       )3( จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 

      พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 ก าหนดว่า       
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โนนเพ็ด  พ.ศ. 2564-2570  

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติน้ีเปลีย่นแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปตแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมั ยและ
เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกปต 


