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บทที 1
ข�อมลูทัว่ไป

๑.๑ สภาพทัว่ไปของ อบต.มจุลนิท �
๑.๑.๑ ทีต่ัง้และอาณาเขต

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ตัง้อยู�ทีห่มู�ที่ 7
ตาํบลมจุลนิท � อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี มีพืน้ทีป่ระมาณ 9 ตาราง
กโิลเมตร หรอืประมาณ 5,625 ไร� มีอาณาเขตตดิต�อกบัพืน้ทีต่�างๆ
ดงันี้

 ทศิเหนือ ตดิต�อตาํบลเขาสมอคอน อาํเภอ
ท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี โดยมีแนวเขตเริม่ต �นจากลาํลาดชะโด ใต�
เทอืกเขาใหญ� เหนือบ �านลาดชะโด ตาํบลมจุลนิท �บรเิวณพิกดั P S
611481 ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต � ผ�านทุ�งนาถงึคลองลาํเป็ดใต �
วดัถํา้ช �างเผือก บรเิวณพิกดั P S 623463 ไปทางทศิตะวนัออกผ�าน
ทุ�งนา ถงึคลองลาํหนองพงุเหนือบ �านมจุลนิท �บรเิวณพิกดั P S 643460
รวมระยะทางด�านทศิเหนือประมาณ 4 กโิลเมตร

 ทศิตะวนัออก ตดิต�อตาํบลบางลี่ อาํเภอท�าวุ �ง
จงัหวดัลพบรุี โดยมีแนวเขตเริม่ต �นจากคลองลาํพงุเข � เหนือบ �าน
มจุลนิท �บรเิวณพิกดั P S 643460 ไปทางทศิใต � ใช �คลองลาํหนองพงุเข �
และคลองคนฉลาดเป็นแนวแบ�งเขต สิน้สดุแนวเขตทีค่ลองบางลี่
บรเิวณพิกดั P S 643460 รวมระยะทางด�านทศิเหนือประมาณ 4
กโิลเมตร

 ทศิใต � ตดิต�อตาํบลบางงา อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดั
ลพบรุี โดยมีแนวเขตเริม่ต �นจากคลองบางลี่ บรเิวณพิกดั P S 633428
ไปทางทศิตะวนัตก ถงึหนองบวั ด �านเหนือสิน้สดุแนวเขตทีล่าํหนอง
ยาวด�านใต � บรเิวณพิกดั P S 615435 รวมระยะทางด�านทศิใต �
ประมาณ 2 กโิลเมตร

 ทศิตะวนัตก ตดิต�อตาํบลโคกสลดุ อาํเภอท�าวุ �ง
จงัหวดัลพบรุี โดยมีแนวเขตเริม่ต �นจากลาํหนองยาวด�านใต � บรเิวณ
พิกดั P S 615435 ไปทางทศิเหนือใช �ลาํหนองยาวและคลองลาํลาด
ชะโด เป็นแนวแบ�งเขต สิน้สดุแนวเขตทีด่ �านใต �ของเทอืกเขาใหญ�
เหนือบ �านราชโด ตาํบลมจุลนิท �บรเิวณพิกดั P S 611481 รวม
ระยะทางด�านทศิตะวนัตกประมาณ 4.5 กโิลเมตร

๑.๑.๒ เขตการปกครอง
อบต.มจุลนิท �แบ�งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู�บ �าน
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ได �แก�
.  หมู�ที่ 1 บ�านลาดชะโด

 หมู�ที่ 2 บ�านปากคลองลาดชะโด
 หมู�ที่ 3 บ�านปากคลองลาดชะโด
 หมู�ที่ 4 บ�านโคกสลดุ
 หมู�ที่ 5 บ�านมจุลนิท �
 หมู�ที่ 6 บ�านมจุลนิท �
 หมู�ที่ 7 บ�านมจุลนิท �
 หมู�ที่ 8 บ�านมจุลนิท �
 หมู�ที่ 9 บ�านมจุลนิท �

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
อบต.มจุลนิท � มีจาํนวนประชากรทัง้สิน้ 2,386

คน
จาํแนกเป็น เพศชาย 1,159 คน

เพศหญงิ 1,227 คน
จาํนวนครวัเรอืน 733 ครวัเรอืน
จาํนวนประชากรแฝง ประมาณ - คน
ส�วนใหญ�นับถอืศาสนาพทุธ ร �อยละ 99
ข�อมลู ณ วนัที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2560
ทีม่า : ข�อมลูทะเบยีนราษฎร �ของสาํนักทะเบยีน

อาํเภอท�าวุ �ง

๑.๑.๔ การประกอบอาชพี
ประชากรส�วนใหญ�ของ อบต.มจุลนิท �ประมาณร�อย

ละ 37 ประกอบอาชพีรบัจ �าง รองลงมาได �แก� ด �านเกษตรกรรม
ประมาณร�อยละ 17 ด�านค�าขาย ประมาณร�อยละ 5 เน่ืองจากสภาพ
ภมูิศาสตร �ทีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลกูข �าว เฉลีย่รายได�ประชากรต�อ
หวั/ต�อปี ประมาณ 84,743.14 บาท

ทีม่า : สรปุผลการจดัเก็บข �อมลูความจาํเป็นพืน้ฐาน ปี
2561 ระดบัตาํบล

๑.๑.5 เส �นทางคมนาคม (การขนส�งทางรถยนต �ทางบก
ทางน้ํา ทางอากาศ)

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � มีเส �นทาง
คมนาคมทีส่าํคญัสามารถเดนิทางตดิต�อกนัระหว�างองค �กรปกครอง
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ส�วนท�องถิน่ใกล �เคยีง และอาํเภอต�างๆ ได �อย�างรวดเร็ว โดยสามารถ
เดนิทางได �ทางรถยนต � ซึง่มีเส �นทางคมนาคมทางหลกั คอื

- ถนนสายมจุลนิท �– ไผ�วงษ �บางลี่ โดยการ
คมนาคมจากตาํบลมจุลนิท �ผ�านตาํบลบางลี่ เพื่อเดนิทางไปสู�อาํเภอ
ท�าวุ �ง ระยะทางประมาณ 9 กโิลเมตรและเดนิทางสู�จงัหวดัลพบรุี
ระยะทางประมาณ 18 กโิลเมตร

- ถนนสายห�วยแก�ว – มจุลนิท �ผ�านถนนทางหลวง
หมายเลข 3028 และหมายเลข 311 เพื่อเดนิทางไปสู�อาํเภอท�าวุ �ง
ระยะทางประมาณ 18 กโิลเมตร และเดนิทางสู�จงัหวดัลพบรุี
ระยะทางประมาณ 27 กโิลเมตร

สาํหรบัการคมนาคมภายในตาํบล มีถนนสายต�างๆ ที่
สามารถสญัจรไปมาระหว�างหมู�บ �านอย�างทัว่ถงึ

๑.๑.6 แหล�งแม�น้ําลาํคลอง
อบต.มจุลนิท �มีลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไปเป็น

พืน้ทีร่าบลุ�ม มีแม�น้ําสาํคญัไหลผ�านหลายสาย ได�แก�
คลองชยันาท – ป�าสกั 3 (แม�น้ําบางขาม) ไหลผ�าน
พืน้ทีห่มู�บ �าน ตัง้แต�หมู�ที่ 1 ถงึหมู�ที่ 9 คลองพนัง
กัน้น้ํา (คยูมืดนิ) ไหลผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน ตัง้แต�หมู�ที่ 1
ถงึหมู�ที่ 9
คลองลาดชะโด ไหลผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน ตัง้แต�หมู�ที่ 1
ถงึหมู�ที่ 3

คลองศาลาแดง ไหลผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน หมู�ที่ 3
คลองลาํเป็ด ไหลผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน หมู�ที่ 4
คลองคนัฉลาด ไหลผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน หมู�ที่ 6
คลองหนองเข � ไหล�ผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน ตัง้แต�หมู�ที่ 6

ถงึหมู�ที่ 9
คลอง 1 ซ�าย 16 ขวา ไหล�ผ�านพืน้ทีห่มู�บ �าน ตัง้แต�

หมู�ที่ 6 ถงึหมู�ที่ 9
หนองรกัแร �และหนองผกัชี อยู�ในพืน้ทีห่มู�บ �าน หมู�ที่ 9

๑.๒ ประวตักิารเกดิภยั
๑.๒.๑ สถานการณ �สาธารณภยั

สถานการณ �สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่งค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ส�วนใหญ�เกดิภยัจากวาตภยั อคัคภียั ภยั
จากการคมนาคม อทุกภยั ภยัแล �ง โดยมีปัจจยัเสีย่ง ดงันี้

วาตภยั มีปัจจยัเสีย่งจากการเกดิพายฝุนฟ�าคะนอง
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พายฤุดรู �อนหรอืพายหุมนุ เขตร �อน (ดเีปรสชัน่ โซนร �อน และไต�ฝุ� น)
ประกอบกบับ �านเรอืนประชาชนบางราย มีสภาพเก�า ชํารดุ ไม�มีความ
มัน่คงแข็งแรง เมื่อเกดิพายลุมแรง จงึส�งผลให�เกดิความเสยีหายแก�
อาคาร บ �านเรอืน ต �นไม�และสิง่ก�อสร �าง รวมถงึชวีติของประชาชน

อคัคภียั มีปัจจยัจากสิง่แวดล�อมทีม่ีความร �อน แห�ง
แล �ง และความประมาท ขาดความระมดัระวงั หรอืความพลัง้เผลอของ
ประชาชน ไม�ว�าจะเป็นการเผาตอซงัในการทาํการเกษตร การเผาป� า
การใช �เครือ่งใช �ไฟฟ�าต�างๆ หรอือปุกรณ �ไฟฟ�าภายในบ�านเรอืน มี
สภาพเก�า ชํารดุ ล �วนเป็นสาเหตสุาํคญัทีท่าํให �อคัคภียัมีความรนุแรง
มากขึน้

ภยัจากการคมนาคม คอื อบุตัเิหตทุางถนน โดยมี
สาเหตจุากพฤตกิรรมเสีย่งในการใช �รถใช �ถนน การทาํผิดกฎจราจร
การดืม่แอลกอฮอล �แล �วขบัขี่ การไม�สวมหมวกนิรภยั รวมถงึ
ยานพาหนะ สภาพถนน และสิง่แวดล�อมทีไ่ม�ปลอดภยั จงึส�งผลให�
เกดิภยัจากการคมนาคมขึน้

อทุกภยั มีปัจจยัเสีย่งจากสภาพพืน้ทีต่าํบลมจุลนิท �
เป็นพืน้ทีร่าบเรยีบ กว �าง และลุ�ม น้ําท�วมถงึ มีแม�น้ํา คู คลองไหลผ�าน
หลายสาย ถอืเป็นแก �มลงิรองรบัน้ํา ในช�วงฝนตกหนักหรอืเกดิพายุ
หมนุเขตร �อน และตกสะสมเป็นเวลานาน ทาํให�เกดิน้ําไหลหลาก น้ํา
ท�วมฉับพลนั น้ําท�วมขงั และน้ําล �นตลิง่ เข �าท�วมพืน้ทีก่ารเกษตร และ
บ�านเรอืนประชาชนทีอ่าศยัอยู�รมิแม�น้ําซึง่จะได �รบัผลกระทบก�อน
หากปีใดทีน้ํ่ามีปรมิาณมาก ก็จะเข �าท�วมบ �านเรอืนประชาชนเต็มพืน้ที่
ส�งผลให�เกดิความเสยีหายแก�สิง่สาธารณประโยชน �พืน้ทีเ่พาะปลกู
และทรพัย �สนิต�างๆ ซึง่กระทบต�อระบบเศรษฐกจิของตาํบลมจุลนิท �
เป็นอย�างมาก

ภยัแล �ง เกดิจากน้ํา น้ําฝน น้ําใต �ดนิ หรอืน้ําใน
แหล�งน้ําธรรมชาติ มีน�อยกว�าปกตใินช�วงเวลาหน่ึง โดยปรมิาณน�อย
กว�าทีพ่ืช คน สตัว �ต �องการ ซึง่เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ําอปุโภค
บรโิภค รวมถงึน้ําเพื่อการเกษตร จนก�อให�เกดิความเสยีหายและ
ส�งผลกระทบต�อชมุชน สงัคมและระบบเศรษฐกจิ รวมถงึการเกดิจาก
สภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ ทีฤ่ดฝูนมีช�วงระยะเวลา
สัน้ขึน้ ฤดแูล �งยาวนาน ความต�องการน้ําใช �ในกจิกรรมต�างๆ ของทกุ
ภาคส�วนมากขึน้ จงึเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่าํให �เกดิปัญหาการขาดแคลนน้ํา

จากสถานการณ �สาธารณภยัดงักล�าว มกัจะมี
ผู �ประสบภยัทีไ่ด �รบัผลกระทบต�อชวีติและทรพัย �สนิ ตัง้แต�การบาดเจ็บ
เล็กน�อยไปจนถงึขัน้รนุแรงเสยีชวีติ
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๑.๒.๒ สถติภิยั
สถานการณ �สาธารณภยัขององค �การบรหิารส�วน

ตาํบลมจุลนิท � ทีส่าํคญัทีเ่กดิขึน้และสร �างความสญูเสยีต�อชวีติและ
ทรพัย �สนิของประชาชนจากสถติกิารเกดิภยั ดงันี้

(1) วาตภยั
ตารางที่ ๑-1 : สถติกิารเกดิวาตภยัขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

พ.ศ.
จํานวนครัง้
ทีเ่กดิภยั

(ครัง้)

พืน้ที่
ประสบภยั

(หมู�ที/่
ชมุชน)

ผลกระทบความเสยีหาย
มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

จํานวน
บ�านเรอืน
ทีเ่สยีหาย

ทัง้หลงั (หลงั)

จํานวน
บ�านเรอืน
ทีเ่สยีหาย
บางส�วน

(หลงั)
๒๕๕๕ 1 หมู�ที่ 8,9 - 7 24,699

ตารางที่ ๑-1 : สถติกิารเกดิวาตภยัขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

พ.ศ.
จํานวนครัง้
ทีเ่กดิภยั

(ครัง้)

พืน้ที่
ประสบภยั

(หมู�ที/่
ชมุชน)

ผลกระทบความเสยีหาย
มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

จํานวน
บ�านเรอืน
ทีเ่สยีหาย

ทัง้หลงั (หลงั)

จํานวน
บ�านเรอืน
ทีเ่สยีหาย
บางส�วน

(หลงั)
๒๕๕๖ 1 หมู�ที่ 1 - 1 2,000
2560 2 หมู�ที่

5,6,7,8,9
(28 เม.
ย.60)

- 25 18,182

หมู�ที่ 1,4
(21 ก.
ย.60)

- 2 -

รวม 4 7 - 8 26,699

(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืน
มิถนุายน พ.ศ.2561)

(2) อคัคภียั
ตารางที่ ๑-2 : สถติกิารเกดิอคัคภียัขององค �การบรหิารส�วนตาํบล



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า六

มจุลนิท �

พ.ศ.
จํานวนครัง้
ทีเ่กดิภยั

(ครัง้)

พืน้ที่
ประสบภยั

(หมู�ที/่
ชมุชน)

ผลกระทบความเสยีหาย มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

จํานวน
บ�านเรอืน
ทีป่ระสบ
ภยั

เสยีชวีิ
ต

(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

๒๕
๕๗

2 1.หมู� 8 บรเิวณ
กอไผ�ข �างบ �าน
นายวชิยั บญุ
เลศิ
2.หมู� 8 บรเิวณ
ข�างบ �าน
นางขวญัเรอืน
จนัทร �แจ�ม

- - - -

๒๕
๕๙

6 1.หมู� 1 บรเิวณ
ฉางข�าว
2.หมู� 6 บรเิวณ
ทีส่าธารณะ
3.หมู� 4 พืน้ทีป่� า
รกข�างรพ.สต.
มจุลนิท �
4.หมู� 9 บรเิวณ
กอไผ�ข �าง
หนองรกัแร �
5.หมู� 8
เครือ่งใช �ไฟฟ�า
บ �านนาย
ประมวล
พลูเอีย่ม
6.หมู� 9 บรเิวณ
กอไผ�บ �าน
นายอาํไพ
สงัเกตุ

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2560 1 บรเิวณบ�าน
นายแบบ
สขุนิสยั (15 พ.
ค.61)

1 - - -

รวม 9 - 2 - - -

(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืน
มิถนุายน พ.ศ.2561)



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า七

(3) ภยัจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน (ทัง้ปี)
ตารางที่ ๑-3 : สถติกิารเกดิภยัจากการคมนาคมขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �

พ.ศ.
จํานวนครัง้
ทีเ่กดิเหตุ

(ครัง้)
สถานทีเ่กดิเหตุ

ผลกระทบความ
เสยีหาย

มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

เสยีชวีติ
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

๒๕๕๗ 1 หมู� 3 บรเิวณสามแยก
หน�าทีว่�าการกาํนัน
ตําบลมจุลนิท �

- 10 -

๒๕๕๘ 1 หมู� 2 บรเิวณซอย
หน�าบ �านนายมานะ
เหรยีญทอง

- 3 -

๒๕๕๙ 4 1.สามแยกหน�าทีว่�า
การกาํนันตําบลมจุลนิท �
หมู� 3
2.หน�าร �านซ�อม
รถจกัรยานยนต �ข �าง
โรงเรยีนวดัมจุลนิท �หมู�
4
3.ประชาชนขบัขี่
รถจกัรยานตกสะพาน
หมู� 7
4.ทางโค �งบรเิวณหมู�ที่ 7

- 2

1
1

1

-

รวม 6 - - 18 -

(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืน
มิถนุายน พ.ศ.2561)

(4) ดนิทรดุตวั
ตารางที่ ๑-4 : สถติกิารเกดิภยัจากดนิทรดุตวัขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �

พ.ศ.

จํานวน
ครัง้

ทีเ่กดิเหตุ
(ครัง้)

สถานทีเ่กดิเหตุ

ผลกระทบความ
เสยีหาย

มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

เสยีชวีติ
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

2559 1 หมู�ที่ 6 บรเิวณ
ถนนลาดยาง สายพนัง
กัน้น้ํา

- - 36,500

๒๕60 3 หมู�ที่ 1 บรเิวณถนนคนั - - 89,500



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า八

คลองลาดชะโด
(15 ส.ค.60)
หมู�ที่ 9 บรเิวณ
ถนนลาดยาง สายพนัง
กัน้น้ําก�อนถงึทางแยก
ถนนสายหนองผกัชี
(16 ส.ค.60)

- -

หมู�ที่ 6 บรเิวณบ�านนาง
วลยัพร สขุนิสยั ใกล �กบั
ตลิง่รมิแม�น้ําบางขาม
และหมู�ที่ 8 บรเิวณ
ถนนลาดยาง สายพนัง
กัน้น้ํา
(4 ก.ย.60)

- - 56,000

รวม 3 -

(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืน
มิถนุายน พ.ศ.2561)

(5) ภยัแล �ง
ตารางที่ ๑-5 : สถติกิารเกดิภยัแล �งขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

พ.ศ.

จํานวน
ครัง้ ที่
เกดิ

ภยั(ครัง้)

พืน้ที่
ประสบภยั

(หมู�ที/่
ชมุชน)

ผลกระทบความเสยีหาย
มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

จํานวน
ครวัเรอืน
ทีป่ระสบ
ภยั

พืน้ที่
การเกษตร
เสยีหาย

(ไร�)

จํานวน
สตัว �ที่
รบั

ผลกระท
บ (ตวั)

๒๕
๕๖

1 หมู�ที่ 1 –
9

371 - - -

๒๕
๕๗

1 หมู�ที่ 1 –
9

403 - - -

๒๕
๕๘

1 หมู�ที่ 1 –
9

453 - - -

๒๕
๕๙

1 หมู�ที่ 1 –
9

436 - - -

รวม 4 หมู�ที่ 1 – - - - -



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า九

9
(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืนมิถนุายน
พ.ศ.2561)

(6) อทุกภยั
ตารางที่ ๑-6 : สถติกิารเกดิอทุกภยัขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

พ.ศ.

จํานวน
ครัง้
ทีเ่กดิ
ภยั

(ครัง้)

พืน้ที่
ประสบภยั

(หมู�ที/่
ชมุชน)

ผลกระทบความเสยีหาย

มลูค�า
ความ
เสยีหาย
(บาท)

จํานวน
ครวัเรอื
น
ที่

ประสบ
ภยั

เสยีชี
วติ

(คน)
สญู
หาย
(คน)

บาดเ
จ็บ

(คน)

2554 1 หมู� 1 – 9 626 - - - 10,423,5
98

๒๕๕๖ 1 หมู�ที่
3,6,7,8,9

200 - - - 1,200,000

รวม 2 9 - - - - 11,623,59
8

(ทีม่า : สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �ข �อมลู ณ วนัที่ 27 เดอืนมิถนุายน
พ.ศ.2561)

๑.๓ การจดัลาํดบัความเสีย่งจากสาธารณภยัในพืน้ที่
อบต.มจุลนิท �

จากการวเิคราะห �สถานการณ �สาธารณภยัและ
การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภยั ภายใต�ฐานข�อมลู
สถานการณ �สาธารณภยั สถติกิารเกดิภยั ความถีก่ารเกดิภยั และ
ปัจจยัทีท่าํให �เกดิความเสีย่งจากสาธารณภยั สามารถจดัลาํดบัความ
เสีย่งจากมากไปหาน�อยตามลาํดบัได � ดงันี้



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า十

ตารางที่ ๑-7 : ลาํดบัความเสีย่งภยัของ อบต.มจุลนิท �

ลาํดบั
ความ
เสีย่งภยั

ประเภทของภยั ลกัษณะของการเกดิภยั

1 วาตภยั การเกดิพายฤุดรู �อน ฝนฟ�าคะนอง ลมแรง
สภาพบ�านเรอืนและสิง่ก�อสร �างของ
ประชาชนมีสภาพเก�า ชํารดุ

2 อคัคภียั มีการเผาป� า เผาตอซงั เพื่อทาํการเกษตร
ความแห�งแล �ง
อปุกรณ �ไฟฟ�ามีความชํารดุ การเกดิไฟฟ�า
ลดัวงจร และความประมาทไม�รอบคอบ
ของประชาชน

3 ภยัจาก
อบุตัเิหตจุราจร

ทางถนน

การทาํผิดกฎจราจร ความประมาท ผู �ขบัขีม่ี
โรคประจาํตวั สภาพถนนและสิง่แวดล�อม
ไม�ปลอดภยั

4 ดนิทรดุตวั ฝนตกหนัก ทาํให �ดนิเกดิทรดุตวั
5 ภยัแล �ง สภาวะการขาดแคลนน้ําการอปุโภค บรโิภค

และการเกษตร
สภาวะภมูิอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง ฤดฝูนมี
ช�วงระยะเวลาสัน้ ฤดแูล �งจะยาวนานขึน้
ทาํให �มีความต�องการใช �น้ําในกจิกรรมต�างๆ
ของทกุภาคส�วนมากขึน้ เป็นปัจจยัหน่ึงทีท่าํ
ให �เกดิปัญหาการขาดน้ํา

6 อทุกภยั ฝนตกสะสมตดิต�อกนัหลายวนั น้ําล �นตลิง่
เข �าท�วมพืน้ทีเ่กษตรกรรมและบ�านเรอืน
ประชาชน

๑.๔ ปฏทินิสาธารณภยัประจาํปี
ในช�วงระยะเวลาทีผ่�านมา มีการเกดิสาธารณภยัขึน้

บ�อยครัง้และเกดิขึน้เป็นประจาํในช�วงระยะเวลาหน่ึง จงึทาํให � อบต.
มจุลนิท � สามารถคาดการณ �การเกดิภยัได �มากขึน้ ได �แก� วาตภยั
อคัคภียั ดนิทรดุตวั ภยัแล �ง อทุกภยั นอกจากนี้ภยัจากการคมนาคม



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า十一

(อบุตัเิหตทุางถนน) ก็ยงัเป็นสาธารณภยัทีเ่กดิบ�อยครัง้มากขึน้ ซึง่
การคาดการณ �ทาํได �ยากเพราะเป็นพฤตกิรรมของมนุษย �เว �นแต�ใน
บางช�วงระยะเวลาหากมีการใช �ถนนมาก เช�น เทศกาลต�างๆ ก็มี
แนวโน�มจะเกดิมากขึน้

ตารางที่ ๑-8 : ปฏทินิสาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท � เพือ่เป็นแนวทาง
ในการเตรยีมการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไว �ล�วงหน�า อบต.
มจุลนิท � จงึทาํปฏทินิสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ ดงันี้

ภยั/
เดอืน

ระยะเวลาทีเ่กดิภยั
ม.
ค.

ก.พ. มี.
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

อทุกภั
ย

ภยัแล �ง ฤดู
แล �ง

พายุ
ฤดรู �อน
ดนิ

ทรดุตวั
อคัคภีั
ย

ปี
ให
ม�

ตรษุ
จนี

ปี
ให
ม�

อบุตัเิห
ตทุาง
ถนน

ปี
ให
ม�

สงกร
านต �

ปี
ให
ม�

หมายเหตุ : องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เฝ�าระวงัตลอดทัง้ปี

บทที่ ๒
หลกัการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั

ปัจจบุนัแนวคดิการบรหิารจดัการสาธารณภยัของประเทศ
ไทยมุ�งเน�นให �ความสาํคญัมากขึน้กบั การดาํเนินการอย�างยัง่ยนื โดย
ให�ความสาํคญักบั “การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั” (Disaster
Risk Management : DRM) ซึง่ประกอบด�วย การลดความเสีย่งจาก
สาธารณภยั (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู�กบัการจดัการ
ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถงึการฟ้ืนฟู
(Recovery)



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า十二

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภยั
ขอบเขตสาธารณภยัตามแผนปฏบิตักิารในการป�องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบบันี้ ให �เป็นไป
ตามความหมาย “สาธารณภยั” ตามมาตรา ๔ แห�งพระราชบญัญตัิ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ดงันี้

“อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล �ง โรคระบาดในมนุษย �โรค
ระบาดสตัว �โรคระบาดสตัว �น้ํา การระบาดของศตัรพูืช ตลอดจนภยั
อืน่ๆ อนัมีผลกระทบต�อสาธารณชน ไม�ว�าเกดิจากธรรมชาติ มีผู �ทาํให �
เกดิขึน้ อบุตัเิหตุ หรอืเหตอุืน่ใด ซึง่ก�อให �เกดิอนัตรายแก�ชวีติ ร�างกาย
ของประชาชน หรอืความเสยีหาย แก�ทรพัย �สนิของประชาชน หรอื
ของรฐั และให�หมายความรวมถงึภยัทางอากาศ และการก�อวนิาศกรรม
ด�วย”

๒.๒ ระดบัการจดัการสาธารณภยั
ระดบัการจดัการสาธารณภยัเป็นไปตามระดบัการจดัการ

สาธารณภยัของแผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ ทัง้นี้ ขึน้อยู�กบัพืน้ที่ จาํนวนประชากร ขนาดของภยั ความ
รนุแรง ผลกระทบและความซบัซ �อนของภยัหรอืความสามารถในการ
จดัการสาธารณภยั ทีผู่ �มีอาํนาจตามกฎหมาย ใช�ดลุยพนิิจในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถในการเข �าควบคมุสถานการณ �เป็นหลกั
โดยแบ�งเป็น ๔ ระดบั ดงันี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดบัการจดัการสาธารณภยัของประเทศ

ระ
ดบั

การจดัการ ผู �มีอาํนาจตามกฎหมาย

๑ สาธารณภยั
ขนาดเล็ก

ผู �อาํนวยการอาํเภอ ผู �อาํนวยการท�องถิน่
ควบคมุและสัง่การ

๒ สาธารณภยั
ขนาดกลาง

ผู �อาํนวยการจงัหวดั ควบคมุ สัง่การและ
บญัชาการ

๓ สาธารณภยั
ขนาดใหญ�

ผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห�งชาติ
ควบคมุ สัง่การและบญัชาการ

๔ สาธารณภยั
ร �ายแรงอย�างยิง่

นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรี
ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย ควบคมุ สัง่
การและบญัชาการ

ทีม่า : แผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ พ.ศ. ๒
๕๕๘
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เมื่อเกดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยัขึน้ในพืน้ที่ อบต.
มจุลนิท �นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ในฐานะ
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ ตามพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข �าดาํเนินการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ทีโ่ดยเร็วเป็นลาํดบัแรก มีอาํนาจสัง่การ
ควบคมุ และกํากบัดแูลการปฏบิตัหิน�าทีข่องเจ �าพนักงานและ
อาสาสมคัร รวมทัง้ตดิตามสถานการณ �ทีเ่กดิขึน้

๒.๓ ยทุธศาสตร �การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
ยทุธศาสตร การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของ

แผนฉบบันี้ เป  นการตอบสนองต อ เป  าหมาย การจดัการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท �และวตัถปุระสงค
ของแผนให มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อสร างความเชือ่มัน่และ
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย  สนิของประชาชน รวมถงึความมี
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของ อบต.มจุลนิท �อย  างยัง่ยนื
ประกอบด วย 4 ยทุธศาสตร �ได �แก�

ยทุธศาสตร �ที่ 1 การมุ�งเน�นการลดความเสีย่งจากสา
ธารณภยั

เป็นการลดโอกาสทีจ่ะได �รบัผลกระทบจากสา
ธารณภยัอย�างเป็นระบบ โดยการวเิคราะห �และ จดัการกบัปัจจยัทีเ่ป็น
สาเหตแุละผลกระทบของสาธารณภยั เพือ่ลดความล�อแหลม ลดปัจจยัที่
ทาํให �เกดิความเปราะบาง และเพิ่มศกัยภาพของบคุคล ชมุชน และ
สงัคมให�เข �มแข็งในการจดัการปัญหาอย�างเป็นรปูธรรม ป�องกนัมิให �
เกดิความเสีย่งใหม�และลดความเสีย่งทีม่ีอยู�เดมิ

ยทุธศาสตร �ที่ 2 การบรูณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชญิเหตแุละจดัการสาธารณภยัใน

ภาวะฉุกเฉินให�เป็นไปอย�างมีมาตรฐาน โดยการจดัระบบ การจดัการ
ทรพัยากรและภารกจิความรบัผิดชอบ เพื่อเผชญิเหตกุารณ �ฉุกเฉินที่
เกดิขึน้ทกุรปูแบบ ได�อย�างมีประสทิธภิาพ รวมถงึลดความสญูเสยีที่
จะมีต�อชวีติและทรพัย �สนิของประชาชน ทรพัยากรสภาพแวดล�อม
สงัคม และประเทศ ให�มีผลกระทบน�อยทีส่ดุ

ยทุธศาสตร �ที่ 3 การเพิ่มประสทิธภิาพการฟ้ืนฟอูย�างยัง่ยนื
เป็นการปรบัสภาพระบบสาธารณูปโภค การ

ดาํรงชวีติ และสภาวะวถิี ความเป็นอยู�ของชมุชนทีป่ระสบภยัให�
กลบัสู�สภาวะปกติ หรอืพฒันาให�ดกีว�าและปลอดภยักว�าเดมิ (Build
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Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจยัในการ
ลดความเสีย่งจากสาธารณภยัมาดาํเนินการฟ้ืนฟู ซึง่หมายรวมถงึการ
ซ�อมสร �าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation)

ยทุธศาสตร �ที่ 4 การส�งเสรมิความร�วมมอืระหว�างประเทศใน
การจดัการความเสีย่งจาก สาธารณภยั

เป็นการพฒันาศกัยภาพการจดัการความเสีย่ง
จากสาธารณภยัของประเทศให�ได �มาตรฐานตามหลกัสากล โดยการ
จดัระบบและกลไกในการประสานความร�วมมือระหว�างประเทศให�มี
ประสทิธภิาพ ซึง่การจดัการ ความเสีย่งจากสาธารณภยัของประเทศ
จาํเป็นต �องได �รบัความร�วมมอืจากทกุภาคส�วน ทัง้ในประเทศและ
ต�างประเทศ โดยคาํนึงถงึระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏบิตัิ การให�
ความช�วยเหลอื ด �านมนุษยธรรมและประเพณีปฏบิตัใิห �
สอดคล�องกบักรอบความร�วมมือระหว�างประเทศเป็นสาํคญั

๒.๔ งบประมาณในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
งบประมาณในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของ

อบต.มจุลนิท �มีทีม่าจาก 2 แหล�งงบประมาณ ได�แก�
(๑) งบประมาณรายจ�ายประจาํปี อบต.มจุลนิท � (โครงการ

ทีใ่ช �งบประมาณขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่)
(๒) งบประมาณอืน่ๆ (งบกลางของ อบต.มจุลนิท �)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ

(๑) อบต.มจุลนิท � จดัทาํกรอบการจดัสรร
งบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.มจุลนิท �
โดยกําหนดให�มีรายละเอยีด ดงันี้

- แผนและขัน้ตอนของ อบต.มจุลนิท � ในการ
จดัการให�มีเครือ่งหมายสญัญาณหรอืสิง่อืน่ในการแจ �งให �ประชาชน
ได�ทราบถงึการเกดิหรอืจะเกดิสาธารณภยั

- แผนและขัน้ตอนในการจดัหาวสัดอุปุกรณ �
เครือ่งมือเครือ่งใช � และยานพาหนะ เพื่อใช �ในการป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท �

- ฯลฯ
(๒) อบต.มจุลนิท � ตัง้งบกลาง ให�เพยีงพอต�อการ

เผชญิเหตสุาธารณภยัทอีาจจะเกดิขึน้
(3) อบต.มจุลนิท � ดาํเนินการสาํรองเงนิสะสมตาม

หลกัเกณฑ �การใช �จ�ายเงนิสะสม เพอืแก �ไขปัญหาความเดอืดร �อนของ
ประชาชนตามอาํนาจหน�าที่ และสนับสนุนการดาํเนินการตามนโยบาย
รฐับาล ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด�วนทีส่ดุ ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว
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๗๒๗๒ ลงวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน

อบต.มจุลนิท � นําเงนิงบประมาณของหน�วยงานทีไ่ด �
เตรยีมไว � ไปใช �จ�ายเพื่อบรรเทา/ช�วยเหลอืความเดอืดร �อนของ
ประชาชนทีป่ระสบสาธารณภยัเป็นลาํดบัแรกตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยค�าใช �จ�ายเพื่อช�วยเหลอืประชาชน ตาม
อาํนาจหน�าทขีององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2560 และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการเบกิค�าใช �จ�ายให�แก�
อาสาสมคัรป�องกนัภยัฝ� ายพลเรอืนขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.
ศ. 2560 ทัง้นี้ หากงบประมาณไม�เพียงพอ ให�โอนเงนิงบประมาณเหลอื
จ�าย หรอืงบประมาณในแผนงาน/โครงการอืน่ทีย่งัไม�มคีวามจาํเป็น
เร�งด�วนทตี �องใช �จ�าย ไปตัง้เป็นงบประมาณสาํหรบัจ�ายเพิ่มเตมิได � ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยวธิกีารงบประมาณขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทแีก �ไขเพิ่มเตมิ

งบประมาณรายจ�าย
ประจาํปี

งบประมาณอืน่ๆ

งบประมาณเหลอืจ�าย/
งบประมาณแผนงาน
โครงการอืน่ทีย่งัไม�มี
ความจาํเป็นไปตัง้เป็น
งบประมาณสําหรบั

งบกลางประเภทเงนิ
สํารองจ�าย

งบประมาณขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่

ในการจดัการความเสีย่ง
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล�งงบประมาณในการจดัการความเสีย่งจากสา
ธารณภยัของ อบต.มจุลนิท �

๒.๕ องค �กรปฏบิตัใินการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท �

การดาํเนินการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการ
จดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั ใน อบต.มจุลนิท � จะมีองค �กรที่
เกีย่วข �องในการอาํนวยการ ควบคมุ สัง่การ และประสานการปฏบิตัิ
ตัง้แต�ระดบัประเทศ ซึง่กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � ต �องมีการเชือ่มโยงและ รบันโยบายแผนงาน
แนวทางมาดาํเนินการ รวมทัง้การประสานกบัหน�วยงานบรหิารจดัการสา
ธารณภยัในระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดั

๒.๕.๑ ระดบันโยบาย
(๑) คณะกรรมการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห�งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน�าทีก่ําหนดนโยบายการป�องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแห�งชาติ บรูณาการพฒันาระบบการป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ระหว�างหน�วยงานของรฐัและหน�วยงานภาคเอกชนให�มี
ประสทิธภิาพ โดยมีองค �ประกอบและอาํนาจหน�าทีต่ามทีร่ะบใุนมาตรา
๖ และมาตรา ๗ แห�งพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) คณะกรรมการป�องกนัอบุตัภิยัแห�งชาติ (กปอ.)
มีหน�าทีเ่สนอนโยบายเกีย่วกบัการป�องกนัอบุตัภิยั

ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏบิตัแิละประสานงานระหว�าง
หน�วยงานของรฐั โดยมีองค �ประกอบ และอาํนาจหน�าทีต่ามระเบยีบ
สาํนักนายกรฐัมนตรวี�าด �วยการป�องกนัอบุตัภิยัแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ

(๓) คณะกรรมการจดัทาํแผนการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

มีหน�าทีจ่ดัทาํแผนการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัเสนอต�อ ผู �ว�าราชการจงัหวดัเพื่อประกาศใช�
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ต�อไป โดยมีองค �ประกอบและอาํนาจหน�าทีต่ามทีร่ะบใุนมาตรา ๑๗
แห�งพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๕.๒ ระดบัปฏบิตัิ
(๑) กองบญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห�งชาติ (บกปภ.ช.)
ทาํหน�าทีบ่งัคบับญัชา อาํนวยการ ควบคมุ กํากบั

ดแูล และประสาน การปฏบิตักิารป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต�ละระดบั
โดยมีรฐัมนตรวี�าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู �บญัชาการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ และปลดักระทรวงมหาดไทยเป็น
รองผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ

ในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ� (ระดบั ๓)
มรีฐัมนตรวี�าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจดัการสาธารณภยั
ร �ายแรงอย�างยิง่ (ระดบั ๔) มีนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีี่
ได �รบัมอบหมาย เป็นผู �ควบคมุ สัง่การ และบญัชาการ

(๒) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กลาง (กอปภ.ก.)

ให�กรมป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัตัง้
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง โดยมีอธบิดี
กรมป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะผู �อาํนวยการกลาง เป็น
ผู �อาํนวยการ มีความรบัผิดชอบ ดงันี้

(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบรูณาการ
ข�อมลูและการปฏบิตักิารของหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง ทัง้ในส�วนของ
สรรพกําลงั เครือ่งมืออปุกรณ �แผนปฏบิตักิาร เพื่อเตรยีมความพร�อม
ในการป�องกนัและแก�ไขปัญหาสาธารณภยัทัง้ระบบ

(๒.๒) ภาวะใกล�เกดิภยั เตรยีมการเผชญิเหตุ
ตดิตามและเฝ�าระวงัสถานการณ �รวมถงึวเิคราะห �ข �อมลูทีเ่กีย่วข �อง
ประเมินสถานการณ �และแจ �งเตอืนภยั พร �อมทัง้รายงานและเสนอ
ความเห็นต�อผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ
หรอืนายกรฐัมนตรตีามแต�ระดบัการจดัการสาธารณภยัเพื่อตดัสนิใจ
ในการรบัมือกบัสาธารณภยัทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเรยีกหน�วยงานที่
เกีย่วข �องเพื่อเป็นการประกอบกําลงัในการเริม่ปฏบิตักิาร

(๒.๓) ภาวะเกดิภยั อาํนวยการและบรูณการ
ประสานการปฏบิตัิ ในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดเล็ก (ระดบั ๑)
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และขนาดกลาง (ระดบั ๒) ให�กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยักลางรบัผดิชอบในการอาํนวยการ ประเมนิสถานการณ �และ
สนับสนุนกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต�ละระดบั
รวมทัง้ตดิตามและเฝ�าระวงัสถานการณ � วเิคราะห �และประเมิน
สถานการณ �รายงานสถานการณ �และแจ �งเตอืน พร�อมทัง้เสนอ
ความคดิเห็นต�อผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ
เพื่อตดัสนิใจยกระดบัในกรณีการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ�
(ระดบั ๓) และนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรี ที่
นายกรฐัมนตรมีอบหมาย ในกรณีการจดัการสาธารณภยัร �ายแรง
อย�างยิง่ (ระดบั ๔)

ทัง้นี้ ให �กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยักลาง ทาํหน�าทีเ่ป็นส�วนหน่ึงในศนูย �ประสานการปฏบิตัขิอง
กองบญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ ในกรณี
ยกระดบัเป็น การจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ� (ระดบั ๓) และ
ขนาดร�ายแรงอย�างยิง่ (ระดบั ๔)

(๓) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั (กอปภ.จ.)

ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ สนับสนุน และ
ประสานการปฏบิตักิารป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ทีจ่งัหวดั
ทีร่บัผดิชอบ โดยมผีู �ว�าราชการจงัหวดั เป็นผู �อาํนวยการ รองผู �ว�า
ราชการจงัหวดัทีผู่ �ว�าราชการจงัหวดัมอบหมาย และนายกองค �การ
บรหิารส�วนจงัหวดั เป็นรองผู �อาํนวยการ

(๔) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กรงุเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ สนับสนุน ประสาน
การปฏบิตัใินการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
กรงุเทพมหานคร และจดัทาํแผนปฏบิตักิารหรอืแผนเผชญิเหตตุาม
ประเภทความเสีย่งภยัให �สอดคล�องกบัแผนการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยักรงุเทพมหานคร รวมทัง้ดาํเนินการสนับสนุน การ
ปฏบิตักิารป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเป็นหน�วยเผชญิเหตุ
เมื่อเกดิสาธารณภยัในพืน้ทีร่บัผิดชอบ โดยมีผู �ว�าราชการ
กรงุเทพมหานครในฐานะผู �อาํนวยการ เป็นผู �รบัผิดชอบ มีอาํนาจ
หน�าทีแ่ละแนวทางปฏบิตัติามหมวด ๓ แห�งพระราชบญัญตัปิ�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้นี้ องค �ประกอบและอาํนาจหน�าทีใ่ห �
เป็นไปตามทีผู่ �ว�าราชการกรงุเทพมหานครกําหนด

(๕) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อาํเภอ (กอปภ.อ.)
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ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ สนับสนุน และ
ประสานการปฏบิตักิบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และปฏบิตังิานตามทีผู่ �ว�าราชการ
จงัหวดัหรอืกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
มอบหมาย โดยมีนายอาํเภอ เป็นผู �อาํนวยการ

(๖) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ที่ ประกอบด�วย

(๖.๑) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เมอืงพทัยา (กอปภ.เมอืงพทัยา)
ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ ปฏบิตักิารป�องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัและเผชญิเหตุ เมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้
พร �อมทัง้จดัทาํแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของเมืองพทัยาให�สอดคล�องและเชือ่มโยงกบัแผนการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัชลบรุี และแผนการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอาํเภอบางละมงุ รวมถงึมีหน�าทีช่�วยเหลอื
ผู �อาํนวยการจงัหวดั และผู �อาํนวยการอาํเภอ ตามที่ได �รับมอบหมาย
พร�อมทัง้สนับสนุนการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให�
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ (ระบชุือ่ อปท. ซึง่มพีืน้ทีต่ดิต�อหรอืใกล �เคยีง)
หรอืเขตพืน้ทีอ่ืน่เมือ่ได �รบัการร �องขอ โดยมีนายกเมืองพทัยา เป็น
ผู �อาํนวยการ

(๖.๒) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)

ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ ปฏบิตักิาร
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเผชญิเหตเุมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้
พร �อมทัง้จดัทาํแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาล (ระบชุือ่ ทน./ทม./ทต.) ให�สอดคล�องและเชือ่มโยงกบั
แผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลพบรุี และแผนการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอาํเภอท�าวุ �ง รวมถงึมีหน�าทีช่�วยเหลอื
ผู �อาํนวยการจงัหวดัและผู �อาํนวยการอาํเภอตามทีไ่ด �รบัมอบหมาย
พร�อมทัง้สนับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให�องค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ซึง่มีพืน้ทีต่ดิต�อหรอืใกล �เคยีงหรอืเขตพืน้ทีอ่ืน่
เมื่อได �รบัการร �องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบชุือ่ ทน./ทม./ทต.)
เป็นผู �อาํนวยการ

(๖.๓) กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � (กอปภ.อบต.มจุลนิท �)

ทาํหน�าทีอ่าํนวยการ ควบคมุ ปฏบิตักิารป�องกนั
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และบรรเทาสาธารณภยั และเผชญิเหตุ เมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้
พร �อมทัง้จดัทาํแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
องค �กรบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ให �สอดคล�องและเชือ่มโยงกบั
แผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลพบรุี และแผนการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอาํเภอท�าวุ �ง รวมถงึมีหน�าทีช่�วยเหลอื
ผู �อาํนวยการจงัหวดัและผู �อาํนวยการอาํเภอ ตามทีไ่ด �รบัมอบหมาย
พร�อมทัง้สนับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให�องค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ทีอ่ยู�ใกล �เคยีง หรอืเขตพืน้ทีอ่ืน่เมื่อได �รบัการร �อง
ขอ โดยมีนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นผู �อาํนวยการ

กองบญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห�งชาติ
(รฐัมนตรวี�าการกระทรวงมหาดไทย)

รองผ�บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ

กรณีเกดิสาธารณภยัร �ายแรงอย�างยิง่
นายกรฐัมนตรี

กองอํานวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยักลาง (กอปภ.ก.)ผู �อํานวยการกลาง

(อธบิดกีรมป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั)
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของ
ประเทศไทย

๒.๖ การจดัตัง้ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � (เมื่อเกดิ
หรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยั)บทบาทภารกจิ (รายละเอยีดการปฏบิตัิ
ปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏบิตัขิณะเกดิภยั)

เมื่อเกดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยั ให�กองอาํนวยการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � จดัตัง้ศนูย �ปฏบิตักิาร
ฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � ขึน้ โดยมีผู �อาํนวยการท�องถิน่เป็นผู �ควบคมุและ
สัง่การเพื่อทาํหน�าทีจ่ดัการสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้จนกว�าสถานการณ �
จะกลบัเข �าสู�ภาวะปกติ พร �อมทัง้ประสาน กบัส�วนราชการและ
หน�วยงานทีเ่กีย่วข �องในพืน้ทีท่ีร่บัผิดชอบ และประสานความร�วมมือ
กบัทกุภาคส�วน ในการจดัการสาธารณภยัในพืน้ทีท่กุขัน้ตอน
พร�อมทัง้ให �รายงานผู �อาํนวยการอาํเภอ (นายอาํเภอ) ทราบทนัที

หากประเมินสถานการณ �สาธารณภยัและเกนิขดี
ความสามารถของทรพัยากรขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในการ
เข �าจดัการกบัสาธารณภยัให�ยตุโิดยเร็วแล �วและไม�สามารถควบคมุ
สถานการณ � สาธารณภยัได �โดยลาํพงั ให �รายงานให�
ผู �อาํนวยการอาํเภอทราบและขอรบัการสนับสนุนจากกองอาํนวยการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ตดิต�อ
หรอืใกล �เคยีง และหรอื กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัอาํเภอ โดยมีผู �อาํนวยการท�องถิน่ เป็นผู �ควบคมุและสัง่การ และ
หากประเมนิสถานการณ �สาธารณภยัมีโอกาสการขยายความรนุแรง
อย�างต�อเน่ืองให�รายงานผู �อาํนวยการอาํเภอ(นายอาํเภอ) เสนอต�อ
ผู �อาํนวยการจงัหวดั(ผู �ว�าราชการจงัหวดั) เพื่อพิจารณาประกาศหรอื
ยกระดบัของภยัจากสาธารณภยั ขนาดเล็กเป็นสาธารณภยั
ขนาดกลางต�อไป

ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน
(ไม�เกดิสาธารณภยั) (เมื่อเกดิหรอื

คาดว�าจะเกดิสาธารณภยั)

จดัตั ้ ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน
อบต.มจุลนิท �

กองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจลนิท �

ผู �อาํนวยการท�องถิน่
(นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจลนิท �)

การจดัการสาธารณภยัระดบั ๑
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แผนภาพที่ ๒-๓ : องค �กรปฏบิตัใินการจดัการสาธารณภยัของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

๒.๗ การปฏบิตัริ�วมกบัหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง
๒.๗.๑ การปฏบิตัริ�วมกบัอาํเภอ

(1) จดัเจ �าหน�าทีป่ระสานอาํเภอ ในช�วงระยะขณะ
เกดิภยั พร �อมทัง้รายงานสถานการณ �สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ตาม
ข�อเท็จจรงิเป็นระยะๆ

(2) กรณีสถานการณ �สาธารณภยัมคีวามรนุแรงให�
ประสานขอกําลงัสนับสนุนจาก กองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอาํเภอ

๒.๗.๒ การปฏบิตัริ�วมกบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ข �างเคยีง

(1) เมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ทีข่อง อบต.
มจุลนิท � และสาธารณภยัมคีวามรนุแรงขยายเป็นวงกว �าง ให �
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ อบต.มจุลนิท � รายงานผู �อาํนวยการอาํเภอ
พร�อมทัง้ประสานกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ใกล�เคยีง ให �สนับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้
ดงัมาตรา 23 แห�งพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.
2550

(2) เมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ทีใ่กล �เคยีง ให �
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ อบต.มจุลนิท � ให �การสนับสนุนการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ เพื่อเป็นการบรูณาการและการประสาน
การปฏบิตังิานร�วมกนั

๒.๗.๔ การปฏบิตัริ�วมกบัภาคประชาสงัคม เอกชน และ
องค �การสาธารณกศุล

กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ผู �อาํนวยการท�องถิน่
(นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจลนิท �)
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อบต.มจุลนิท � เป็นศนูย �กลางในการประสานการปฏบิตัใินเขต
รบัผิดชอบตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพื่อให �สามารถตดิต�อประสานงาน สัง่การ
รายงาน การปฏบิตัิ และสถานการณ �ระหว�างทกุหน�วยงานที่
เกีย่วข �องได �อย�างต�อเน่ือง รวดเร็ว และเชือ่ถอืได � โดยมีแนวทางและ
ขัน้ตอนปฏบิตัิ ดงันี้

(๑) จดัเจ �าหน�าทีป่ระสานงานกบัศนูย �ปฏบิตักิาร
ฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � (กรณีเกดิ สาธารณภยั) เพื่อร�วมปฏบิตักิาร
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการช�วยเหลอืสงเคราะห �
ผู �ประสบภยัให�เป็นไปอย�างมีเอกภาพ

(๒) จดัทาํแผนประสานงานกบัองค �การสาธารณกศุล
และให�องค �การสาธารณกศุล ในจงัหวดัจดัเจ �าหน�าทีป่ระสานงาน
กบั อบต.มจุลนิท � ตลอด ๒๔ ชัว่โมง พร �อมอปุกรณ �และบคุลากรที่
สามารถปฏบิตัภิารกจิได �

(๓) อบต.มจุลนิท � และโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพ
ประจาํตาํบล ร�วมกบัองค �การ สาธารณกศุลจดัทาํแนวทางปฏบิตัใิน
การสนับสนุนทรพัยากร เจ �าหน�าที่ อปุกรณ �และเครือ่งมือ เพื่อการ
ปฏบิตังิานขององค �กรปฏบิตัใินการจดัการสาธารณภยัแต�ละระดบั

(๔) กรณีทีเ่มื่อเกดิสาธารณภยัขึน้ ผู �อาํนวยการหรอื
เจ �าพนักงานป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมอบหมายให�องค �การสา
ธารณกศุลช�วยเหลอืผู �ประสบภยั ดงัพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕)

(๕) กรณีทีไ่ด �รบัการประสานจาก อบต.มจุลนิท �
หรอืหน�วยงานทีร่บัผิดชอบ เช�น ตาํรวจ เทศบาล เป็นต �น ให�องค �การ
สาธารณกศุลจดัชดุเคลือ่นทีเ่ร็วออกไปยงัทีเ่กดิเหตุ และให�รายงานตวั
ทีศ่นูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � หรอืผู �อาํนวยการท�องถิน่ เพื่อ
รบัมอบหมายภารกจิในการปฏบิตักิาร

(๖) กรณีหลงัเกดิสาธารณภยั ให�องค �การสาธารณ
กศุล องค �กรเอกชน ช�วยเหลอื เจ �าหน�าทีห่รอืหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง
ในการรกัษาความปลอดภยัในสถานทีเ่กดิเหตุ และพืน้ทีร่องรบัการ
อพยพ ประสานหน�วยแพทย �และพยาบาล อกีทัง้ให �การรกัษาพยาบาล
เบือ้งต �นแก�ผู �ประสบสาธารณภยั พร�อมทัง้ลาํเลยีงผู �ได �รบับาดเจ็บส�ง
โรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพประจาํตาํบล รวมทัง้อพยพช�วยเหลอืผู �
ประสบสาธารณภยัไปยงัทีป่ลอดภยัหรอืพืน้ทีร่องรบัการอพยพ
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บทที่ 3
การปฏบิตักิ�อนเกดิภยั

แผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
อบต.มจุลนิท �ฉบบันี้ มุ�งดาํเนินงานตอบสนองต�อยทุธศาสตร �การ
จดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัตามแผนการป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�บรรลผุลสาํเร็จในทางปฏบิตัิ โดย
มเีป�าหมายสาํคญัในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั เพื่อสร �างความ
เชือ่มัน่ ความปลอดภยั ในชวีติและทรพัย �สนิของประชาชนในพืน้ที่
ตามแนวทางในการดาํเนินงานด�านการป�องกนั บรรเทา การลด
ผลกระทบจากสาธารณภยั และการเตรยีม ความพร�อม โดยกําหนด
แนวทางปฏบิตัไิว � ดงันี้

ความเสีย่งจากสาธารณภยั (Disaster Risk) หมายถงึ โอกาส
ทีส่าธารณภยั ทาํให �เกดิความสญูเสยีต�อชวีติ ร�างกาย ทรพัย �สนิ ความ
เป็นอยู� และภาคบรกิารต�างๆ ในชมุชนใดชมุชนหน่ึง ณ ห�วงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซึง่สามารถแทนด�วยสมการแสดงความสมัพนัธ �
ของปัจจยัทีเ่กีย่วข �องกบั ความเสีย่ง ดงันี้

ความเสีย่ง (Risk) = ภยั (Hazard) x ความล�อแหลม (Exposure) x
ความเปราะบาง (Vulnerability)

ศกัยภาพ (Capacity)

ภยั (Hazard) หมายถงึ เหตกุารณ �ทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรอื
การกระทาํของมนุษย �ทีอ่าจนํามาซึง่ความสญูเสยีต�อชวีติ ทรพัย �สนิ
ตลอดจนทาํให�เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล�อม

ความล�อแหลม (Exposure) หมายถงึ การทีผู่ �คน อาคาร
บ�านเรอืน ทรพัย �สนิ ระบบต�างๆ หรอืองค �ประกอบใดๆ มีทีต่ัง้อยู�ใน
พืน้ทีเ่สีย่งและอาจได�รบัความเสยีหาย

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถงึ ปัจจยัหรอืสภาวะ
ใดๆ ทีท่าํให �ชมุชนหรอืสงัคมขาดความสามารถในการปกป�องตนเอง
ทาํให �ไม�สามารถรบัมือกบัสาธารณภยั หรอืไม�สามารถฟ้ืนฟไูด �อย�าง
รวดเร็วจากความเสยีหายอนัเกดิจากสาธารณภยั ปัจจยัเหล�านีม้อียู�ใน
ชมุชนหรอืสงัคมมานานก�อนเกดิสาธารณภยั และอาจเป็นปัจจยัทีท่าํ
ให �ผลกระทบของภยัมีความรนุแรงมากขึน้
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ศกัยภาพ (Capacity) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะกระทาํการ
อย�างใดอย�างหน่ึง หรอืความสามารถทีอ่าจจะพฒันาต�อไปให�เป็น
ประโยชน �มากขึน้

๓.1 การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภยั
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง

กระบวนการกําหนดลกัษณะ ขนาด หรอืขอบเขตของความเสีย่งโดย
การวเิคราะห �ภยัทีเ่กดิขึน้และประเมินสภาวะการเปิดรบัต�อความเสีย่ง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศกัยภาพ (Capacity)
ในการรบัมือของชมุชนทีอ่าจเป็นอนัตรายต�อชวีติและทรพัย �สนิ การ
ดาํรงชวีติและสิง่แวดล�อม เป็นการวเิคราะห �ความน�าจะเป็นในการ
เกดิผลกระทบจากภยัในพืน้ทีห่น่ึง ๆ มีประโยชน �ในการวางแผนเพื่อ
จดัการความเสีย่งอย�างมีระบบ โดยขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภยั ประกอบด�วย ๗ ขัน้ตอน ได�แก�

ขัน้ที่ ๑ การทาํความเข �าใจเหตกุารณ �ปัจจบุนั ความต�องการ
ในการประเมนิความเสีย่ง และพจิารณาถงึข �อมลูในอดตี

ขัน้ที่ ๒ การประเมนิภยั
ขัน้ที่ ๓ การประเมนิความล�อแหลม
ขัน้ที่ ๔ การวเิคราะห �ความเปราะบางและศกัยภาพ

ขัน้ที่ ๕ การวเิคราะห �ผลกระทบและระดบัความเสีย่ง
ขัน้ที่ ๖ การจดัทาํข �อมลูความเสีย่งและแนวทางในการ
จดัการและลดความเสีย่ง
ขัน้ที่ ๗ การพฒันาหรอืปรบัปรงุยทุธศาสตร �และแผนปฏบิตัิ

การในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั
ดงันัน้ เพื่อให �การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ

ภยัเป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพ กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั อบต.มจุลนิท � จงึกําหนดให�จดัทมีประเมินความเสีย่งจาก
สาธารณภยั เพื่อเข �าสาํรวจพืน้ทีแ่ละจดัเก็บข �อมลูข �อเท็จจรงิจาก
เหตกุารณ �สาธารณภยัและเป็นข�อมลูในการวเิคราะห �และประเมิน
ความเสีย่ง รวมทัง้ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจสัง่การในการรบัมือสถานการณ �ภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ ได �แก� (๑)
การลดความเสีย่ง (การป�องกนัหรอืหลกีเลีย่ง) (๒) ความเปราะบางและ
ความล�อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรยีมความพร�อมรบัมือสา
ธารณภยัและ (๔) การถ�ายโอนหรอืแบ�งปันความเสีย่ง

๓.2 แนวทางปฏบิตัใินการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั
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๓.2.๑ การป�องกนัและลดผลกระทบ
เน่ืองจาก อบต.มจุลนิท � มีพืน้ทีร่าบลุ�ม พืน้ทีโ่ล�ง สา

ธารณภยัทีส่�งผลกระทบ ได�แก� วาตภยั อคัคภียั ภยัจากการคมนาคม
ดนิทรดุตวั ภยัแล �ง อทุกภยั จงึให �ความสาํคญักบัแนวทางการ
ดาํเนินงาน ดงันี้

(๑) ด�านโครงสร �าง
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �พิจารณา

โครงสร �างทีส่อดคล�องกบัสภาพพืน้ทีเ่สีย่งภยัแล �ว และได �จดัสร �าง
และซ�อมแซมเส �นทางคมนาคมเพื่อส�งกําลงับาํรงุ ปรบัปรงุและ
ซ�อมแซม เสยีงตามสาย ป�ายสญัญาณต�างๆ ขึน้ เพื่อใช �ในการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ที่

(๒) ด�านไม�ใช �โครงสร �าง
การป�องกนัโดยไม�ใช �โครงสร �าง เป็นการใช �

นโยบาย กฎระเบยีบ การวางแผนและกจิกรรมต�างๆ เพื่อลดความเสีย่ง
โดย อบต.มจุลนิท � ได �มีการดาํเนินการ ดงันี้

(๒.๑) ด�านการบงัคบัใช �กฎหมายและการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในพืน้ที่ กบัหน�วยงานภาครฐัในการป�องกนั
ไม�ให �เกดิอคัคภียั เช�น การให�ข �อมลูข�าวสารทีถ่กูต �องแก�ประชาชน
เกีย่วกบั สาธารณภยัต�างๆ ทีเ่กดิจากการกระทาํของประชาชนเอง เช�น
การเผาตอซงัข �าว การเผาหญ�าแห�ง เป็นต �น

(๒.๒) วเิคราะห �และจดัทาํแผนทีเ่สีย่งภยัให �
เหมาะสมกบัพืน้ที่ พร �อมทัง้จดัเก็บข �อมลูสถติภิยั และหาปัจจยัทีท่าํให �
เกดิความเสีย่งจากสาธารณภยั เพื่อเป็นฐานข�อมลูในการหาแนวทาง
การลดความเสีย่งจากสาธารณภยัอย�างเป็นระบบ มุ�งสู�การแก �ไข
ปัญหาอย�างยัง่ยนื

๓.2.๒ การเตรยีมความพร�อมรบัสถานการณ �ภยั
การเตรยีมความพร�อมเป็นการดาํเนินการทีเ่น�นช�วง

ก�อนเกดิภยัเพื่อให �ประชาชนหรอืชมุชน และหน�วยงานทีเ่กีย่วข �องมี
องค �ความรู � ขดีความสามารถ และทกัษะต�างๆ พร �อมทีจ่ะรบัมอืกบัสา
ธารณภยั โดย อบต.มจุลนิท � มีการดาํเนินงาน ประกอบด�วย

(๑) การจดัการความเสีย่งจากภยัพิบตัโิดยอาศยั
ชมุชนเป็นฐาน (CBDRM)

ชมุชนมีบทบาทสาํคญัเป็นอย�างมากในการเตรยีม
ความพร�อมและลดความเสีย่งจาก สาธารณภยั เน่ืองจากชมุชนต�อง
อาศยัอยู�ในพืน้ทีข่องตนซึง่มีความเสีย่ง หากชมุชนได�รบัการพฒันา
ศกัยภาพรวมทัง้มีภมูิปัญญาท�องถิน่ในการลดความเสีย่งจากสา
ธารณภยั โดยเน�นการอาศยัชมุชน/หมู�บ �านเป็นศนูย �กลางในการ
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ป�องกนั แก �ไข บรรเทา และฟ้ืนฟคูวามเสยีหายจากสาธารณภยั โดย
ให�ชมุชนเข �ามามีส�วนร�วมในการวางแผน ตดัสนิใจ กําหนดแนวทางการ
แก�ปัญหาในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั เพือ่ลดความเสีย่งภยั
ของชมุชนและเพิ่มขดีความสามารถให�คนในชมุชนมีศกัยภาพในการ
ระงบับรรเทาภยัได �ด �วยตนเองในระดบัหน่ึง ก�อนทีห่น�วยงานภายนอก
จะเข �าไปให�ความช�วยเหลอื รวมทัง้เป็นการสร �างภาคเีครอืข�ายภาค
ประชาชนในรปูแบบอาสาสมคัรเพื่อช�วยเหลอืงานเจ �าหน�าทีใ่น
ขัน้ตอนการเตรยีมความพร�อม ก็สามารถทาํให�ชมุชนของตนมีความ
ปลอดภยัจากสาธารณภยัหรอืฟ้ืนตวัจากสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ได �
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏบิตัใินการลดความ
เสีย่งสาธารณภยัของชมุชน ดงันี้

(๑) การทาํความเข �าใจเรือ่งการลดความเสีย่งจาก
สาธารณภยั ให�สาํรวจชมุชน เพื่อวเิคราะห �ความเสีย่งและศกัยภาพ
รวมทัง้กลุ�มเปราะบางของชมุชน แล�วนําข �อมลูเหล�านัน้มาจดัทาํเป็น
แผนลดความเสีย่งภยัของชมุชน

(๒) ใช �ภมูิปัญญาท�องถิน่ในการเตรยีมพร�อมรบัมือ
กบัสาธารณภยั

(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกดิสาธารณภยัและ
แผนการฟ้ืนฟชูมุชนหลงัจากเกดิสาธารณภยั โดยมีการประสานงาน
กบัหน�วยงานของรฐัทีม่ีหน�าทีร่บัผิดชอบในระดบัท �องถิน่ ระดบัอาํเภอ
และระดบัจงัหวดั เพื่อให �แผนมีการบรูณาการและตอบสนองความ
ต�องการชองชมุชนได�อย�างแท�จรงิ

(๔) มแีผนรบัมอืกบัสาธารณภยัในครอบครวั เช�น
การสร �างบ �านเรอืนให�มคีวามเข �มแข็งและอยู�ในพืน้ทีป่ลอดภยั รวมทัง้มี
การเตรยีมพร�อมในครอบครวัหากต�องอพยพออกจากทีพ่กัอาศยัเดมิ

(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู�เสมอ
โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มเปราะบางเพื่อให �มีศกัยภาพมากขึน้

(๖) สร�าง ซ�อมแซม หรอืปรบัปรงุสาธารณูปโภคใน
ชมุชนให�ช�วยลดความรนุแรงจากสาธารณภยั เช�น ชมุชนทีโ่ดนน้ํา
ท�วมบ�อยอาจมกีารสร �างฝายชะลอน้ําหรอืทาํพืน้ทีแ่ก �มลงิเพือ่พกัน้ํา
เป็นต �น

(๗) เตรยีมสิง่ของยงัชพีทีจ่าํเป็นก�อนทีจ่ะเกดิสา
ธารณภยั

(๒) การฝึกการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน
พืน้ที่

เป็นเครือ่งมือและกจิกรรมในการสร �างความพร�อม
และเพิ่มศกัยภาพของหน�วยงานและบคุลากร รวมทัง้เป็นการทดสอบ
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การประสานงานและการบรูณาการความร�วมมือ ทาํให �ทราบ
จดุบกพร�องและช�องว�างในการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู�
การปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
อบต.มจุลนิท � และแผนเผชญิเหตสุาธารณภยัให�มีความสมบรูณ �มาก
ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ การฝึกการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให�หมาย
รวมถงึการฝึก การซกัซ �อม และการฝึกปฏบิตัติามความเหมาะสมและ
ความจาํเป็นของแต�ละหน�วยงานในทกุระดบั โดยกองอาํนวยการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � จะมกีารประสานและ
สัง่การอาํนวยการให�ชมุชน/หมู�บ �าน ดาํเนินการฝึกการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการอย�างสม่ําเสมอ

(๓) การเฝ�าระวงัและประเมินสถานการณ �
(๓.1) จดัชดุเฝ�าระวงัและตดิตามสถานการณ �

เพื่อทาํหน�าทีเ่ฝ�าระวงัและตดิตามสถานการณ �ข �อมลูความเคลือ่นไหว
ของเหตกุารณ �สาธารณภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ตลอด ๒๔ ชัว่โมง พร �อม
ทัง้ประสานการปฏบิตักิบักองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัข�างเคยีง

(๓.๒) ตดิตามการรายงานสภาพอากาศ
ปรากฏการณ �ธรรมชาติ ข �อมลูสถานการณ �และการแจ �งข�าว การเตอื
นภยัจากกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเหนือ
ขึน้ไป และหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง เช�น กรมอตุนิุยมวทิยา กรม
ชลประทาน กรมทรพัยากรน้ํา กรมอทุกศาสตร � กรมป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ รวมทัง้สือ่ต�างๆ เพื่อรวบรวมข�อมลู วเิคราะห �
เฝ�าระวงั ประเมินแนวโน�มการเกดิภยั

(๓.๓) จดัทมีประชาสมัพนัธ �เพื่อให �ข �อมลูข�าวสาร
ให�ประชาชนได�รบัทราบ ถงึระยะเวลา ภาวะทีจ่ะคกุคาม
(อนัตรายต�อชวีติและทรพัย �สนิ) เป็นระยะๆ เพื่อป�องกนัความตืน่
ตระหนกและความสบัสนในเหตกุารณ �ทีจ่ะเกดิขึน้ และให�ความสาํคญั
กบัผู �ทีต่ �องช�วยเหลอืเป็นกรณีพิเศษ เช�น ผู �พิการ ทัง้นี้ ความถีข่อง
การแจ �งข�าวเตอืนภยัขึน้อยู�กบัแนวโน�มการเกดิภยั

(๓.๔) จัดให�มีอาสาสมัครและเครือข�ายเฝ�า
ระวังและติดตามสถานการณ �ปฏบิตังิานตลอด ๒๔ ชัว่โมง และแจ �ง
ข�าว เตอืนภยัระดบัชมุชน ทาํหน�าทีต่ดิตาม เฝ�าระวงัปรากฏการณ �
ธรรมชาตทิีม่ีแนวโน�มการเกดิภยั แจ �งข�าว เตอืนภยัแก�ชมุชน และ
รายงานสถานการณ �ให �กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � โดยใช�ระบบการสือ่สาร เครือ่งมือแจ �งเตอืนภยัของ
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ชมุชน
การตดิตามข�อมลูความเคลือ่นไหวของเหตกุารณ �

ทีอ่าจส�งผลให�เกดิสาธารณภยั รวมทัง้ทาํหน�าทีเ่ฝ�าระวงั ให �ข �อมลู
ข�าวสารแก�ประชาชน โดยกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั อบต.มจุลนิท � แลกเปลีย่นข �อมลูข�าวสาร วเิคราะห �และ
ประเมินสถานการณ �จากข�อมลูข�าวสารทีไ่ด �รบัและตรวจสอบ
ข�อเท็จจรงิของข�อมลู เพื่อตดัสนิใจในการเตรยีมรบัมือกบัสาธารณภยั

รายงานสถานการณ �ภยัและผลการปฏบิตัใิห �กอง
อาํนวยการป�องกนัและบรรเทา สาธารณภยัอาํเภอและจงัหวดัทราบ
เป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏบิตัริ�วมกนั

(๔) การเตรยีมการอพยพ
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

อบต.มจุลนิท � มีแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัเตรยีมการอพยพ ดงันี้
(๔.๑) จดัทาํแผนอพยพผู �ประสบภยั แผนอพยพ

ส�วนราชการ โดยมีสาระสาํคญัประกอบด�วย จาํนวนผู �อพยพ บญัชี
ส�วนราชการ สิง่อาํนวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขต
พืน้ทีร่องรบัการอพยพให�อยู�ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม การกําหนดเจ �าหน�าที่
หรอืผู �รบัผิดชอบการอพยพไว �ให �ชดัเจน การกําหนดเส �นทาง
อพยพหลกัและเส �นทางอพยพสาํรองสาํหรบัแต�ละประเภทภยั รวมทัง้
การสาํรวจและ การจดัเตรยีมพาหนะ น้ํามนัเชือ้เพลงิ แหล�ง
พลงังาน และระบบสือ่สารการอพยพ

(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให�ความสาํคญักบักลุ�มเปราะบางซึง่ต �อง

ได �รบัการดแูลเป็นพิเศษ เช�น เด็ก สตรมีีครรภ �ผู �สงูอายุ บคุคล ทพุล
ภาพ ผู �ป� วย เป็นต �น โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุ�มเปราะบาง
ร�วมกบัสาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย �จงัหวดั

(4.4) ให�ประชาชนเตรยีมตวัไว �ให �พร �อมสาํหรบัการ
อพยพ โดยจดัเตรยีมกระเป� า ทีม่ีของมีค�า เงนิสด เอกสารสาํคญั ของ
ใช �จาํเป็นส�วนตวั ยารกัษาโรค อาหาร น้ําดืม่ เท�าทีจ่าํเป็น

(๕) การเตรยีมการจดัตัง้ศนูย �พกัพิงชัว่คราว
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

อบต.มจุลนิท � มีแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัเตรยีมการจดัตัง้ศนูย �พกัพิง
ชัว่คราว ดงันี้

(๕.๑) คดัเลอืกและจดัหาสถานทีต่ัง้ศนูย �พกัพิง
ชัว่คราว

(๕.๒) จดัการภายในศนูย �พกัพงิชัว่คราว โดย
กําหนดผู �รบัผดิชอบภายในศนูย �พกัพงิชัว่คราว คอื ผู �จดัการศนูย �พกั
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พิงชัว่คราว ได �แก� ผู �นําชมุชน กรณีโรงเรยีนเป็นศนูย �พกัพิงอาจเป็น
ผู �อาํนวยการโรงเรยีน

(๕.๓) ปัจจยัความจาํเป็นขัน้ตํา่ของศนูย �พกัพิง
ชัว่คราวอืน่ๆ

(๕.๔) ให�มีการบรหิารจดัการข�อมลูผู �อพยพ โดยมี
การเก็บบนัทกึข �อมลูทีจ่าํเป็น

ข �อพจิารณาในการเลอืกสถานทีต่ัง้ของศนูย �พกัพงิชัว่คราว มี
ปัจจยัในการพจิารณา ดงันี้
ตารางที่ 3-1 : ข�อพจิารณาในการเลอืกสถานทีต่ัง้ของศนูย �พกัพงิชัว่คราว

ประเด็น ข�อพิจารณาสาํหรบัทาํเลทีต่ัง้
ความปลอดภยั - ปลอดจากภยัคกุคามในขณะนัน้ ไม�ว�าจะเป็นความ

รนุแรงหรอืภยัทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต�อผู �อาศยัใน
ศนูย �อพยพชัว่คราว

การเข �าถงึ - ง�ายต�อการเข �าถงึเพื่อให �ความช�วยเหลอืในช�วง
วกิฤต
- คาํนึงถงึฤดกูาลและผลกระทบ (เช�น รถอาจจะเข �า
ไปไม�ได �ในหน�าฝน)

สิง่แวดล�อม - พิจารณาถงึภยัจากการปนเป้ือนสารพิษทัง้จาก
ภายในและนอกพืน้ที่

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได�ในการใช �โครงสร �างพืน้ฐานของ
ภาครฐัทีม่ีอยู�เดมิ ทัง้การประปา
สขุาภบิาล และการจดัการขยะ

- ระบบไฟฟ�าเป็นสิง่สาํคญัทีส่ดุ เน่ืองจากระบบน้ํา
และสขุาภบิาล ยงัสามารถ
หาทางเลอืกอืน่ทีไ่ม�พึงพาโครงสร �างพืน้ฐานของ
เมืองได �

ปัจจยัดงึดดู - ในบรบิทของเมือง อาจเกดิปัจจยัดงึดดูให �มีการ
ย �ายเข �าศนูย �พกัพิงชัว่คราว
โดยไม�จาํเป็น

อาชพี - การเข �าถงึตลาดในท�องถิน่
- การเข �าถงึทีท่าํงาน
- ทางเลอืกและการเข �าถงึระบบขนส�ง
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สวสัดกิารขัน้
พืน้ฐาน

- ต�องมีการบรกิารด �านการศกึษาและสขุอนามยั
- มีการสาํรวจ และวดัผลศกัยภาพระบบสวสัดกิาร
ทัว่ไปในพืน้ที่

เอกลกัษณ �ทาง
วฒันธรรม

- ผู �อาศยัในศนูย �อพยพชัว่คราวมีสทิธทิีจ่ะยดึถอื
ประเพณีและวฒันธรรมทางสงัคม
และศาสนาในศนูย �พกัพิงชัว่คราว

- ตรวจสอบทศันคตขิององค �กรปกครองท�องถิน่และ
ชมุชนโดยรอบ ต�อกลุ�มผู �อยู�
อาศยัในศนูย �พกัพิงชัว่คราว

(๖) การจดัตัง้ศนูย �การเรยีนรู �สาธารณภยั
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

อบต.มจุลนิท � จะจดัทาํโครงการจดัตัง้ศนูย �การเรยีนรู �สาธารณภยั
ประจาํศนูย �เตรยีมพร�อมป�องกนัภยัประจาํชมุชน/หมู�บ �าน ทีม่คีวามพร�อม
เป็นลาํดบัแรกก�อน โดยมีวตัถปุระสงค �ในการจดัตัง้ศนูย �การเรยีนรู �สา
ธารณภยั ดงันี้

(๖.๑) เพือ่ให �ประชาชน/ชมุชนได�เรยีนรู �สาธารณภยั
ต�างๆ ธรรมชาตแิละลกัษณะของภยั

(๖.๒) เพือ่ให �ประชาชนทราบถงึขัน้ตอนและวธิกีาร
จดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัเพื่อลดผลกระทบและความสญูเสยี
ชวีติทีอ่าจเกดิขึน้

(๖.๓) เพื่อเพิ่มทกัษะให�ประชาชนช�วยเหลอืตนเอง
สามารถรกัษาชวีติรอดได� เมื่อเกดิสาธารณภยั

๗) แผนการบรหิารความต�อเน่ือง (Business Continuity Plan
: BCP)

แผนการบรหิารความต�อเน่ือง เป็นแผนปฏบิตังิาน
ในสภาวะวกิฤตฉุกเฉิน ในสถานการณ �เมื่อเกดิภยัต�างๆ เช�น ภยัที่
เกดิจากธรรมชาติ อบุตัเิหตุ หรอืการมุ�งร �ายต�อองค �กร ฯลฯ ซึง่จาก
สภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ �ฉุกเฉินดงักล�าวส�งผลให�หน�วยงานหรอื
องค �กรต �องหยดุชะงกัการดาํเนินงานหรอื ไม�สามารถให�บรกิาร
ประชาชนได�อย�างต�อเน่ือง ดงันัน้ หน�วยงานส�วนราชการหรอืองค �กร
ต�าง ๆ จงึต �องจดัทาํแผนการบรหิารความต�อเน่ือง (Business
Continuity Plan : BCP) ขึน้ เพื่อเป็นแผนรองรบัการดาํเนินภารกจิ
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ของหน�วยงานหรอืองค �กรในช�วงสภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ �ฉุกเฉิน
เพื่อให �บรกิารประชาชนได�อย�างต�อเน่ือง เช�นเดยีวกบัในช�วงภาวะปกติ
หากหน�วยงานหรอืองค �กรไม�จดัทาํแผนการบรหิารความต�อเน่ือง
รองรบัไว �ตัง้แต�ในภาวะปกตอิาจส�งผลกระทบต�อหน�วยงานหรอืองค �กร
ในด�านต�างๆ เช�น ด �านเศรษฐกจิ การเงนิ การให�บรกิาร สงัคม ชมุชน
สิง่แวดล�อม ตลอดจนชวีติและทรพัย �สนิของประชาชน เป็นต �น การ
จดัทาํแผนการบรหิารความต�อเน่ืองจงึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช�วยให�สามารถ
รบัมือกบัเหตกุารณ �ฉุกเฉินและให�บรกิารได �เมื่อเกดิภยัขัน้วกิฤต
เพื่อดาํเนินงานและให�บรกิารตามปกตติามระดบัการให�บรกิารที่
กําหนดไว �ซึง่จะช�วยให�สามารถลดระดบั ความรนุแรงของผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้ต�อหน�วยงานหรอืองค �กรได � แผนการบรหิารความต�อเน่ืองควรมี
สาระสาํคญั ดงันี้

(๑) วตัถปุระสงค �ของแผนการบรหิารความต�อเน่ือง
(๒) ขอบเขตสถานการณ �ความเสีย่งภยั เช�น แผน

รบัมือสถานการณ �ภยัจากอทุกภยั/อคัคภียั/แผ�นดนิไหว ฯลฯ
(๓) กําหนดสถานทีป่ฏบิตังิานสาํรอง
(๔) กําหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิ

- บทบาทหน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผู �ปฏบิตังิาน
เช�น ทมีอพยพทมีปฐมพยาบาล ทมีกู �ชพีกู �ภยั ทมีประสานงานและ
สนับสนุน ทมีรกัษาความสงบเรยีบร �อย ฯลฯ

- ระดบัความรนุแรงของสถานการณ �และ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉิน

- การอพยพทรพัยากรทีจ่าํเป็นและเหมาะสมต�อ
สถานการณ �

- ขัน้ตอนการฟ้ืนฟหูน�วยงานหลงัผ�านพ�นวกิฤต
ฯลฯ

๓.3 พืน้ทีเ่สีย่ง ระดบัความเสีย่ง และปัจจยัทีท่าํให �เกดิความ
เสีย่งจากสาธารณภยั

เมือ่มกีารประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยัแล�วจะทาํให �
ทราบถงึพืน้ทีเ่สีย่งภยัและปัจจยัทีท่าํให �เกดิความเสีย่งจากสาธารณภยั
ซึง่จะทาํให �สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสีย่งจากสาธารณ
ภยัได �ตรงกบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ นําไปสู�การลดความเสีย่งอย�างยัง่ยนื
ทีห่มู�บ �าน/ชมุชนมีวธิกีารรู �รบั ปรบัตวัในการรบัมอืกบัสถานการณ �สา
ธารณภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ เช�น การกําหนดกจิกรรม โครงการหรอื
แผนงานทีก่ําหนดจากผลการประเมินและวเิคราะห �ความเสีย่งของ
พืน้ทีห่น่ึงๆ เพื่อลดโอกาสในการได �รบัผลกระทบ จากสาธารณภยัที่
สามารถคาดการณ �ได �ในปัจจบุนัและเพื่อป�องกนัไม�ให �เกดิความเสีย่ง
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เพิ่มมากขึน้ในอนาคต
จากการดาํเนินการประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยั

เรยีบร �อยแล�ว กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.
มจุลนิท � จงึกําหนดแนวทางในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
ดงันี้

ตารางที่ ๓-2 : ตารางแสดงปัจจยั/สาเหตทุีท่าํให �เกดิความเสีย่งจาก
สาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท �

ประเภ
ทของ
ภยั

ระดบัความเสีย่งภยั ปัจจยั/สาเหตุ ที่
ทาํให �เกดิ ความ

เสีย่งจากสา
ธารณภยั

แผนงาน/
โครงการ

การลดความ
เสีย่ง

จากสาธารณภยั

เสีย่ง
สงู

เสีย่ง
ปาน
กลาง

เสีย่ง
ตํา่

วาต
ภยั

หมู�ที่
6,8,9

หมู�ที่
1,7

หมู�ที่
2,3,4,5

- ลกัษณะ
ภมูิอากาศ
โดยทัว่ไป อยู�
ภายใต �อทิธพิล
ของลมมรสมุ
ลมแรง
- อาคารบ�านเรอืน
และ
สภาพแวดล�อม
ขาดการบาํรงุดแูล
รกัษาให�เกดิความ
ปลอดภยั

- ตดิตามสภาพ
ภมูิอากาศ
โดยเฉพาะ
ช�วงฤดมูรสมุ
- มีการ
ปรบัปรงุและ
ซ�อมแซมสิง่
ปลกูสร �างต�างๆ
ให�มีสภาพ
มัน่คงแข็งแรง
สามารถทนต�อ
ลมพายไุด �

อคัคภีั
ย

หมู�ที่
8,9

หมู�ที่
1,4,6

หมู�ที่
2,3,5,7

- ประชาชนขาด
ความระมดั ระวงั
ในการใช �ไฟ
- ประชาชนขาด
ความตระหนัก

- มีการฝึกการ
ป�องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยัด �าน
อคัคภียัเป็น
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ประเภ ระดบัความเสีย่งภยั ปัจจยั/สาเหตุ ที่ แผนงาน/
ในการดแูลความ
ปลอดภยัเรือ่งการ
ใช �ไฟฟ�า
- ประชาชนไม�
ทราบถงึแนวทาง
ปฏบิตัทิีถ่กูต �อง
เมื่อเกดิอคัคภียัขึน้

ประจาํทกุปี
และให�ความรู �
เกีย่วกบั
อคัคภียัแก�
เจ �าหน�าทีข่อง
อบต.และ
ประชาชนใน
พืน้ที่

ภยั
ทางก
าร

คมนา
คม

หมู�ที่
3,4,7,

8

หมู�ที่
5,9

หมู�ที่
1,2,6

- ประชาชนไม�
ปฏบิตัติามกฎ
จราจร ยานพาหนะ
สภาพถนนและ
สิง่แวดล�อมทีไ่ม�
ปลอดภยั

- มีการจดัตัง้
จดุตรวจและ
บรกิาร
ประชาชน
ในช�วง
เทศกาลต�างๆ
- ปรบัปรงุ
บาํรงุรกัษา
และซ�อมแซม
ถนนต�าง ๆให�
อยู�ในสภาพ
ปกติ

ดนิ
ทรดุ
ตวั

หมู�ที่
8,9,6

หมู�ที่
1

หมู�ที่
2,3,4,5

,7

- พืน้ทีท่รดุตวัส�วน
ใหญ�จะเป็นถนน
และเป็นถนนพนัง
กัน้น้ํา ถนนคนั
คลอง เมื่อน้ําในคู
คลองแห�งลง จงึ
ทาํให �เกดิดนิทรดุ
ตวั

- ปรบัปรงุ
บาํรงุรกัษา
และซ�อมแซม
ถนนต�างๆ ให�
อยู�ในสภาพ
ปกติ

ประเภ ระดบัความเสีย่งภยั ปัจจยั/สาเหตุ ทีท่าํ แผนงาน/
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ทของ
ภยั

เสีย่ง
สงู

เสีย่ง
ปาน
กลาง

เสีย่ง
ตํา่ ให �เกดิ ความ

เสีย่งจากสาธารณ
ภยั

โครงการ
การลดความ

เสีย่ง
จากสาธารณภยั

อทุกภั
ย

หมู�ที่
8, 9

หมู�ที่
4,5,6,7

หมู�ที่
1,2,3

- เป็นพืน้ทีร่าบลุ�ม
มีแม�น้ําไหลผ�าน
ทกุหมู�บ �านในพืน้ที่
เสีย่ง
บางจดุเป็นพืน้ที่
ตํา่หรอืไม�มีพนัง
หรอืเขือ่นกัน้ตลิง่
- ประชาชนส�วน
ใหญ�ปลกูบ �านพกั
อาศยัตดิรมิแม�น้ํา
- ขาดระบบเตอืน
ภยัทีม่ี
ประสทิธภิาพ

- ขดุลอก
แหล�งน้ําหรอื
กําจดัวชัพืชใน
แม�น้ําลาํคลอง
เป็นประจาํทกุปี
- ชมุชน/หมู�บ �าน
มีการฝึกการ
ป�องกนัและ
บรรเทา สา
ธารณภยัเป็น
ประจาํ
- สนับสนุน
เครือ่งมือให �มี
มาตรฐานได�
อย�างเพียงพอ
และรวดเร็ว

ภยั
แล �ง

หมู�ที่
9

หมู�ที่
3,5,7

หมู�ที่
1,2,4,

6

- พืน้ทีส่�วนใหญ�
เป็นพืน้ทีท่างเกษตร
เกษตรกรจงึมี
ความต�องการใช �น้ํา
ในปรมิาณมาก
และต�อเน่ืองทัง้ปี
ในทกุหมู�บ �าน
- แหล�งกกัเก็บน้ํา
เพื่อการเกษตร
รวมทัง้แม�น้ํา
ลาํคลองตืน้เขนิ

- มีแหล�งน้ําและ
ระบบ
ชลประทานทีด่ี
- ขดุลอก
แหล�งน้ําเดมิ
เพื่อกกัเก็บน้ํา
ไว �ใช �ใน ฤดแูล �ง
- มีการรณรงค �
ในการใช �น้ํา
อย�างประหยดั
และการ
อนุรกัษ �
ทรพัยากร
ธรรมชาติ ปลกู
ต �นไม�

หมายเหต:ุ การจดัระดบัความเสีย่งภยัตามตารางมาตรฐานในการ
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ประมาณค�าความเสีย่งตาม ภาคผนวก ญ

๓.4 การแจ �งเตอืนภยั
การแจ �งเตอืนภยัเป็นการแจ �งเตอืนภยัล�วงหน�าแก�ผู �ทีค่าดว�า

จะได �รบัผลกระทบในพืน้ทีเ่สีย่งภยัให �เฝ�าระวงัและเตรยีมพร�อมรบั
สถานการณ �อพยพเคลือ่นย �ายไปสู�ทีป่ลอดภยัได � โดยกองอาํนวยการ
ป�องกนั และบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � แจ �งเตอืนภยัไปยงั
ชมุชน/หมู�บ �านในพืน้ทีท่ีค่าดว�าจะเกดิภยั เพื่อส�งข �อมลูแจ �งเตอืนภยัที่
ถกูต �องรวดเร็วไปยงัประชาชน

๓.4.๑ การแจ �งเตอืนล�วงหน�า
เป็นการแจ �งข �อมลูข�าวสารทีบ่�งชีว้�ามีแนวโน�มทีจ่ะเกดิ

สาธารณภยัขึน้ในพืน้ทีท่ีม่ีความเสีย่งไปยงัชมุชน หมู�บ �าน และ
ประชาชน เพื่อให �ตดิตามข�อมลูข�าวสารและความเคลือ่นไหวอย�าง
ต�อเน่ือง ทัง้นี้ กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.
มจุลนิท � แจ �งเตอืนภยัล�วงหน�าก�อนเกดิสาธารณภยั ไม� ตํา่กว�า ๑๒๐
ชัว่โมง

๓.4.๒ การแจ �งเตอืนภยั
(๑) เมื่อมีการยนืยนัข �อมลูว�ามีโอกาสเกดิสาธารณภยั

ขึน้และประชาชนในพืน้ที อาจได �รบัผลกระทบ ให�แจ �งแนวทางปฏบิตัิ
ให �กบัส�วนราชการและประชาชนในพืน้ทีท่ราบ โดยให�มกีารแจ �งเตอืน
ภยัไม�ตํา่กว�า ๗๒ ชัว่โมงก�อนเกดิภยั และให�มีข �อมลูการแจ �งเตอืนภยั
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ดงันี้
(๑.๑) คาดการณ �ระยะเวลา และบรเิวณพืน้ทีท่ีจ่ะ

เกดิสาธารณภยั
(๑.๒) ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และระยะเวลาหรอื

ความยาวนานของภยั
(๑.๓) แนวทางการปฏบิตัขิองส�วนราชการ หน�วยงาน

และประชาชนในการป�องกนัตนเองให�ปลอดภยัจากสาธารณภยัทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ ทัง้นี้ ให �นําแนวทาง มาตรการ และขัน้ตอนการปฏบิตัจิาก
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเหนือขึน้ไปมา
เป็นแนวทางในการปฏบิตัดิ �วย

(๒) วธิกีารแจ �งเตอืนภยั
(๒.๑) แจ �งเตอืนภยัผ�านผู �นําชมุชน อาสาสมคัรและ

เครอืข�ายเฝ�าระวงัของชมุชน/หมู�บ �าน
(๒.๒) แจ �งเตอืนประชาชนโดยตรง โดยผ�านทาง

สถานีโทรทศัน �ท �องถิน่ สถานีวทิยกุระจายเสยีงชมุชน วทิยสุมคัรเล�น
โทรสาร โทรศพัท �มอืถอื หอกระจายข�าว เสยีงตามสาย และไซเรนเตอืน
ภยัแบบมอืหมนุ โทรโข�ง นกหวดี หรอืสญัญาณเสยีงทีก่ําหนดให�เป็น
สญัญาณเตอืนภยัประจาํตาํบลหรอืหมู�บ �าน ฯลฯ

3.4.๓ ระดบัและความหมายของสใีนการแจ �งเตอืนภยั
แผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๘ ได�กําหนดระดบัของระบบการเตอืนภยัไว � ซึง่ อบต.มจุลนิท �
ได �นําระดบัสขีองการแจ �งเตอืนภยัไปประยกุต �ใช �ให �เหมาะสมกบั
ประเภทของสาธารณภยัในพืน้ที่ ดงันี้

สแีดง หมายถงึ สถานการณ �อยู�ในภาวะ
อนัตรายสงูสดุ ให �อาศยัอยู�แต�ในสถานที่
ปลอดภยัและปฏบิตัติามข�อสัง่การ
สสี �ม หมายถงึ สถานการณ �อยู�ในภาวะ
เสีย่งอนัตรายสงู เจ �าหน�าทีก่ําลงัควบคมุ
สถานการณ �ให �อพยพไปยงัสถานที่
ปลอดภยั และปฏบิตัติามแนวทางที่
กําหนด
สเีหลอืง หมายถงึ สถานการณ �อยู�ในภาวะ
เสีย่งอนัตราย มีแนวโน�ม ทีส่ถานการณ �
จะรนุแรงมากขึน้ ให �จดัเตรยีมความพร�อม
รบัสถานการณ �และปฏบิตัติามคาํแนะนํา
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สน้ํีาเงนิ หมายถงึ สถานการณ �อยู�ในภาวะ
เฝ�าระวงั ให �ตดิตามข�อมลูข�าวสารอย�าง
ใกล�ชดิทกุๆ ๒๔ ชัว่โมง
สเีขยีว หมายถงึ สถานการณ �อยู�ในภาวะ
ปกติ ให �ตดิตามข�อมลูข�าวสารเป็นประจาํ

๓.4.๔ กระบวนการแจ �งเตอืนภยั

ข�อมลู/ความต�องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ �งเตอืนภยั

กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � จดัชดุเฝ�าระวงัและตดิตามสถานการณ �พร �อมทัง้
รายงานผลการปฏบิตังิานตลอด ๒๔ ชัว่โมง นับตัง้แต�ได �รบัแจ �งการเตื
อนภยั เพื่อเป็นการยนืยนัการสือ่สารสองทาง (Two-way
Communication) โดยปฏบิตัิ ดงันี้

(1) จดัเจ �าหน�าทีเ่ฝ�าระวงัและตดิตามสถานการณ �ภยั
ตลอด 24 ชัว่โมง และประสานกํานัน ผู �ใหญ�บ �าน ผู �นําชมุชนหรอืผู �นํา
หมู�บ �าน รวมทัง้อาสาสมคัรแจ �งเตอืนภยั เพื่อเตรยีมพร�อมเฝ�าระวงั

เฝ�า
ระวงั

ชวีติ
และ
ทรพัย �
สนิ

การ
แจ �ง
เตอืน

การ
แจ �ง

การ
รบัมือ

• เฝ�าระวงั
สถานการณ �
สาธารณภยั

• เฝ�าระวงัการ
เปลีย่นแปลง
ของสภาพ
อากาศ

• เฝ�าระวงั
ระดบัน้ําใน
เขือ่น การ
ระบายน้ํา
• เฝ�าระวงั
ระดบัน้ําใน
แม�น้ํา

• ตดิตาม
ระดบัน้ําใน
คลอง

• หน�วยงานเฝ�า
ระวงั
วเิคราะห �ข �อมลู

• ประเมินความ
เสีย่งภยั
• ส�งผล
วเิคราะห �เข �า
คลงัข �อมลู

• คาดว�ามี
ผลกระทบให�
ข �อมลูแก�
ประชาชนและ
หน�วยปฏบิตัิ

• หน�วยปฏบิตัิ
แจ �งเตอืน
ภยัล�วงหน�า
ค�ขนาน

• คาดว�า
ผลกระทบ
รนุแรง

Command
Center
ส�งให �แจ �ง
เตอืนภยั
• แจ �งเตอืน
ประชาชนผ�าน
สือ่และ
เครือ่งมือ
อปุกรณ �
สือ่สารต�างๆ
• แจ �งเตอืน
หน�วยปฏบิตัิ
หน�วยปฏบิตัิ
แจ �งเตอืน

• อพยพ
• บรหิารจดัการ
ศนูย �พกัพิง

• การรายงาน
สถานการณ �
• การจดัการใน
ภาวะ
ฉุกเฉินตาม
แผนอพยพ
• การส�งผู �
อพยพกลบั
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และตดิตามสถานการณ �ภยัอย�างต�อเน่ือง และให�รายงานสถานการณ �
การเกดิภยัมายงักองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � ทางโทรศพัท �หมายเลข 036-798253

(2) รายงานสถานการณ �การเกดิภยัไปยงักอง
อาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอาํเภอท�าวุ �ง โทรศพัท �036-
481211 ต�อ 16 และจงัหวดัลพบรุี โทรศพัท �036-770199 ตามแบบ
รายงานเหตดุ�วนสาธารณภยั และวทิยสุือ่สาร ความถี.่.....-.....MHz
โทรศพัท �สายด�วนหมายเลข........-..............

บทที่ ๔
การปฏบิตัขิณะเกดิภยั

เมื่อเกดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยัขึน้ กองอาํนวยการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � จงึจดัตัง้ศนูย �
ปฏบิตักิารฉุกเฉินท�องถิน่ขึน้ โดยมีผู �อาํนวยการท�องถิน่เป็นผู �ควบคมุ
และสัง่การ เพือ่ทาํหน�าทีจ่ดัการสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้จนกว�า
สถานการณ �จะกลบัเข �าสู�ภาวะปกติ พร �อมทัง้ประสานกบัส�วนราชการ
และหน�วยงานทีเ่กีย่วข �องในพืน้ทีร่บัผดิชอบ และประสานความร�วมมอื
กบัทกุภาคส�วนในการจดัการสาธารณภยั ทกุขัน้ตอน หากในกรณี
ไม�สามารถควบคมุสถานการณ �สาธารณภยัตามขดีความสามารถ
โดยลาํพงั ให �ขอรบัการสนับสนุนจากกองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัใกล�เคยีง และ/หรอื กองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอาํเภอ

๔.๑ โครงสร �างของศูนย �ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินท �
แบ�งออกเป็น ๓ ส�วน ๑ คณะทีป่รกึษา ๑ ศนูย �ข �อมลูประชาสมัพนัธ �
ร�วม ดงัแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑

ศนูย �ข �อมลู

ผู �อาํนวยการท�องถิน่

ศนูย �ข �อมลู ทีป่รกึษา/ศนูย �ข �อมลู ทีป่รกึษา/
� ี่

ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ิ �
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แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร �างศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท �
หมายเหตุ : โครงสร �างของศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินของ อปท. สามารถ
ปรบัเปลีย่นได �ตามความเหมาะสมของสถานการณ �ภยั โดยยดึหลกัมาตรฐาน
เอกภาพในการจดัการ และความยดืหยุ�นของโครงสร �างองค �กรการจดัการใน
ภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๑ บทบาทหน�าทีภ่ายในโครงสร �างศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน
อบต.มจุลนิท �มีดงันี้

(1) คณะทีป่รกึษา/ผู �เชีย่วชาญ มีหน�าที่ ให �ข �อเสนอแนะ
คาํแนะนํา ข �อมลู
ทางวชิาการ การสงัเคราะห �แนวโน�มสถานการณ �และเทคนิคการ
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วข �องกบัเหตกุารณ �สาธารณภยั
ทีเ่กดิขึน้ โดยให�คาํนึงถงึความปลอดภยัในการปฏบิตังิานเป็นสาํคญั
พร�อมทัง้ปฏบิตัหิน�าทีอ่ืน่ใดตามทีผู่ �อาํนวยการท�องถิน่เห็นสมควร

(2) ศนูย �ข �อมลูประชาสมัพนัธ �ร�วม มีหน�าที่ ประสาน
ข�อมลูเหตกุารณ �กบัส�วนต�างๆ เพือ่สือ่สารและประชาสมัพนัธ �ข �อมลู
ข�าวสารให�กบัประชาชนและสือ่มวลชน รวมทัง้ปฏบิตักิารทางจติวทิยา
มวลชน

(3) ส�วนปฏบิตักิาร มีหน�าที่ ปฏบิตักิารลดอนัตรายที่
เกดิขึน้โดยเร็ว โดยรกัษาชวีติและปกป�องทรพัย �สนิ เข �าควบคมุ

ส�วน ส�วนส�วน
- งานค�นหาและกู �ภยั
- งานกู �ชพี งาน
รกัษาพยาบาล
การแพทย �และ
สาธารณสขุ

- งานรกัษาความสงบ
เรยีบร �อย

- งานการจราจร
- งานผจญเพลงิ
- งานโครงสร �างพืน้ฐาน
เช�น ถนน สะพาน ฯลฯ

- งานอตุสาหกรรม สารเคมี
วตัถอุนัตราย และ
กมัมนัตรงัสี

- งานการขนส�ง
- งานอพยพ

- งานศนูย �สัง่การ
- งานข�าวกรอง วเิคราะห �
ข �อมลูสารสนเทศ และ
การรายงาน

- งานตดิตามและประเมิน
สถานการณ �

- งานพยากรณ �อากาศ
การเฝ�าระวงั และการ
แจ �งเตอืนภยั

- งานประชาสมัพนัธ �และ
ตอบโต�การข�าว

- งานรบัเรือ่งราวร �องทกุข �
- งานระเบยีบ กฎหมายที่
เกีย่วข �อง

- งานแผนการป�องกนั
และบรรเทา สา

- งานสงเคราะห �ช�วยเหลอื
ผู �ประสบภยั

- งานเสบยีง และจดัหา
ปัจจยัสีท่ีจ่าํเป็น

- งานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

- งานบรกิารสงัคม
- งานงบประมาณ งาน
การเงนิและบญัชี

- งานรบับรจิาค
- งานพลงังาน เช�น น้ํามนั
เชือ้เพลงิ ฯลฯ

- งานบรหิารจดัการศนูย �
พกัพิงชัว่คราว

- งานฟ้ืนฟพืน้ทีป่ระสบภยั
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สถานการณ � ฟ้ืนฟสูู�สภาวะปกติ ค �นหาและกู �ภยั กู �ชพี รกัษาพยาบาล
การแพทย �และสาธารณสขุ รกัษาความสงบเรยีบร �อย การจราจร ผจญ
เพลงิ โครงสร �างพืน้ฐาน สารเคมีและวตัถอุนัตราย กมัมนัตรงัสี ส�ง
กําลงับาํรงุ การขนส�ง อพยพ และบรหิารจดัการผู �เสยีชวีติ

(4) ส�วนอาํนวยการ มีหน�าที่ ตดิตามสถานการณ �
วเิคราะห �แนวโน�มสถานการณ � แจ �งเตอืนภยั รวบรวม ประสาน
ข�อมลู และประเมินความต�องการและความจาํเป็นในการสนับสนุน
ทรพัยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถงึจดัเตรยีมเอกสารและวางแผนเผชญิ
เหตโุดยใช�ข �อมลูทีไ่ด �รบัจากส�วนปฏบิตักิารเป็นฐานดาํเนินการ
พร�อมทัง้ให �การสนับสนุนสถานทีป่ฏบิตังิานแก�กองอาํนวยการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท �/ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.
มจุลนิท � ฯลฯ

(5) ส�วนสนับสนุน มีหน�าที่ ดงันี้
(5.1) ตอบสนองการร �องขอรบัการสนับสนุนในทกุๆ

ด �านทีจ่าํเป็น เพือ่ให �การจดัการในภาวะฉุกเฉินดาํเนินไปอย�างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ได �แก� สงเคราะห �ช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บรกิารสงัคม พลงังาน บรหิารจดัการ
ศนูย �พกัพิงชัว่คราว พืน้ฟพูืน้ทีป่ระสบภยั ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม การฟ้ืนฟู และงานชมุชน

(5.2) ตอบสนองการร �องขอรบัการสนับสนุนในด�าน
งบประมาณ การเงนิและการบญัชี และการรบับรจิาค ฯลฯ

ทัง้นี้ การจดับคุลากรประจาํศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ท�องถิน่รายละเอยีดตามแผนภาพที่ ๔-2 : การจดับคุลากรประจาํศนูย �
ปฏบิตักิารฉุกเฉินท�องถิน่
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- ผู �เชีย่วชาญด�านการกู �ชพี
กู �ภยั

- ผู �อํานวยการโรงเรยีนใน
พืน้ที่

ทีป่รกึษา/ผู �เชีย่วชาญ

แผนภาพที่ ๔-2 : การจดับคุลากรประจาํศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินท�องถิน่
หมายเหตุ : การจดับคุลากรประจาํศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินท�องถิน่ปรบัได �ตามความ
เหมาะสม ขึน้อยู�กบัสถานการณ �และความรนุแรงของสาธารณภยั และตามที่
ผู �อาํนวยการท�องถิน่เห็นสมควร เพื่อประโยชน �ในการบรหิารจดัการสาธารณภยั
ในพืน้ที่

4.2 การจดัการภาวะฉุกเฉินมีศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.
มจุลนิท �มีแนวทางในการปฏบิตัิ ดงันี้

๔.๒.1 การประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยั
การออกประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยัมี

ผู �อาํนวยการท�องถิน่

ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน
ิ �

ส�วนปฏบิตักิาร
- รองนายก อบต.
คนที่ 2

- งานป�องกนัและ
บรรเทา
สาธารณภยั
สาํนักงานปลดัฯ

- กองช�าง
- โรงพยาบาล
ส�งเสรมิสขุภาพ
ตาํบล

- กํานัน
- ผู �ใหญ�บ �าน
สมาชกิสภา อบต

ส�วนสนับสนนส�วนอาํนวยการ

- ปลดั อบต.
- สาํนักงานปลดัฯ
- ผู �ใหญ�บ �าน
- สมาชกิสภา อบต.
- อาสาสมคัรต�างๆ
เช�น อปพร. /
ตาํรวจบ�าน /อสม.

- ผู �นําชมุชน

ฯลฯ

- รองนายก อบต.
คนที่ 1

- งานสวสัดกิารและ
สงัคม สาํนักงาน
ปลดั

- งานสาธารณสขุ
และสิง่แวดล�อม
สาํนักงานปลดั

- กองคลงั
- ผู �ใหญ�บ �าน
- สมาชกิสภา อบต.
- อาสาสมคัรต�างๆ

� ป

- สาํนักปลดั อบต.
(งาน
ประชาสมัพนัธ �)

- ฯลฯ

ศนูย �ข �อมลู
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วตัถปุระสงค �เพื่อให �ส�วนราชการ หน�วยงาน องค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ ภาคเอกชน สามารถให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบสาธารณภยั
ได �ตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �อง โดยมีรปูแบบแนวทางปฏบิตัติาม
หนังสอืกองบญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห�งชาติ ด�วน
ทีส่ดุที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวนัที่ ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ดงันัน้ เมื่อมี
การประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยัขนาดเล็ก (เขตพืน้ที่ อปท.
และอาํเภอ) และพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยัขนาดกลาง (เขตพืน้ทีจ่งัหวดั)
โดยผู �อาํนวยการจงัหวดัประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยัให�
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ปฏบิตัิ ดงันี้

(๑) ให�ผู �บรหิารท�องถิน่ขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่แห�งพืน้ทีนั่น้ในฐานะผู �อาํนวยการท�องถิน่ ตามพระราชบญัญตัิ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ รบัผิดชอบและปฏบิตัิ
หน�าทีใ่นการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตท�องถิน่ของตน
และมีหน�าทีช่�วยเหลอืผู �อาํนวยการจงัหวดั และผู �อาํนวยการอาํเภอ
ตามทีไ่ด �รบัมอบหมาย

(๒) ให�ผู �อาํนวยการท�องถิน่ มีอาํนาจสัง่การ ควบคมุ
และกํากบัดแูลการปฏบิตัหิน�าทีข่องเจ �าพนักงานและอาสาสมคัรให�
เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) เมื่อเกดิสาธารณภยัในพืน้ทีข่ององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ใด ให�ผู �อาํนวยการท�องถิน่แห�งพืน้ทีนั่น้เข �าดาํเนินการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ทีโ่ดยเร็วเป็นลาํดบัแรก และแจ �ง
ให �ผู �อาํนวยการอาํเภอและผู �อาํนวยการจงัหวดัทราบ ในกรณีที่
ผู �อาํนวยการท�องถิน่มีความจาํเป็นต �องได �รบัความช�วยเหลอืจาก
เจ �าหน�าทีข่องรฐัหรอืหน�วยงานของรฐัทีอ่ยู� นอกเขตขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ทีข่องตน ให�แจ �งผู �อาํนวยการอาํเภอ หรอื
ผู �อาํนวยการจงัหวดั เพื่อสัง่การโดยเร็ว

(๔) ในกรณีทีพ่ืน้ทีท่ีเ่กดิหรอืจะเกดิสาธารณภยัอยู�ใน
ความรบัผิดชอบของผู �อาํนวยการท�องถิน่หลายคน ผู �อาํนวยการ
ท�องถิน่คนหน่ึงคนใด จะใช �อาํนาจหรอืปฏบิตัหิน�าทีเ่ข �าดาํเนินการ
ป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็วไปพลางก�อนแล�วให �แจ �ง
ผู �อาํนวยการท�องถิน่อืน่ทราบโดยเร็ว

(๕) เมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ทีข่ององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ทีใ่ด ให�เป็นหน�าทีข่องผู �อาํนวยการท�องถิน่
ซึง่มีพืน้ทีต่ดิต�อหรอืใกล �เคยีงกบัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ที่
นัน้ ทีจ่ะสนับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้

(๖) ให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในพืน้ทีใ่ห �ความ
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยัโดยเร็ว และให�นําแผนปฏบิตักิารในการป�องกนั
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และบรรเทาสาธารณภยัขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ และแผนเผชญิ
เหตทุีม่ีอยู�มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

(๗) ให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในพืน้ทีพ่ิจารณา
ระเบยีบงบประมาณและกฎหมายทีเ่กีย่วข �องในการช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
มุ�งประโยชน �ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย �สนิของประชาชนเป็น
ลาํดบัแรกๆ

(๘) หากเหตกุารณ �สาธารณภยันัน้เกนิขดีความสามารถ
และศกัยภาพของท�องถิน่นัน้ๆ จะรบัมอืกบัสาธารณภยันัน้ๆ ได � และ
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ได �รบัการสนับสนุน ให�แจ �งผู �อาํนวยการอาํเภอเพือ่
สัง่การให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่อืน่ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอให�การ
สนับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ทีป่ระสบสาธารณ
ภยั เพื่อป�องกนั บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภยัให�ยตุิ
โดยเร็ว

๔.2.2 การประกาศเขตการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
พิบตักิรณีฉุกเฉิน

เมื่อมีการประกาศเขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยัแล�ว
หากสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้นัน้เป็น ภยัพิบตัติามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว�าด �วยเงนิทดรองราชการเพื่อช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
พิบตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ และมีความจาํเป็น
ต �องใช �จ�ายเงนิทดรองราชการเพื่อช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตักิรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดอืดร �อนเฉพาะหน�าของผู �ประสบภยั แต�มิได �
มุ�งหมายทีจ่ะชดใช�ความเสยีหาย แก�ผู �ใด ให�เป็นอาํนาจของผู �ว�า
ราชการจงัหวดัร�วมกบัคณะกรรมการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
พิบตัจิงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) ดาํเนินการประกาศเขตให�ความช�วยเหลอื
ผู �ประสบภยัพิบตักิรณีฉุกเฉินตามหลกัเกณฑ �และวธิกีาร ที่
กระทรวงการคลงักําหนดต�อไป โดยมี “คณะกรรมการให�ความ
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตัอิาํเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอาํเภอหรอืป
ลดัอาํเภอผู �เป็นหวัหน�ากิง่อาํเภอเป็นประธาน มีผู �แทนองค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ในเขตอาํเภอหรอืกิง่อาํเภอนัน้หน่ึงคนสาํรวจความเสยีหาย
จากภยัพิบตัทิีเ่กดิขึน้ในอาํเภอหรอืกิง่อาํเภอทีร่บัผิดชอบและให�ความ
ช�วยเหลอืเสนอต�อ “คณะกรรมการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตัิ
จงัหวดั”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให�ความช�วยเหลอืฯ ต�อไป ทัง้นี้
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่เป็นผู �สาํรวจความเสยีหายจากภยัพิบตัิ
กรณีฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ในแต�ละพืน้ทีท่ีร่บัผิดชอบตามอาํนาจหน�าทีท่ี่
กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู �ตรวจสอบและกลัน่กรองการให�ความ
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตัจิากการสาํรวจความเสยีหายดงักล�าวข �างต �น

๔.3 การจดัการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏบิตัใินการจดัการเมื่อเกดิสาธารณภยัใน
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องคก �รปกครองส�วนท�องถิน่ ให �ดาํเนินการ ดงันี้
(1) เมื่อเกดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยัขึน้ ในเขต

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ แห�งพืน้ทีใ่ด ให�เป็นหน�าทีข่อง
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ทีนั่น้
เข �าดาํเนินการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็วและให�แจ �ง
ผู �อาํนวยการอาํเภอทีร่บัผิดชอบในเขตพืน้ที่ และผู �อาํนวยการจงัหวดั
ทราบทนัที

(2) กรณีทีพ่ืน้ทีท่ีเ่กดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยั
อยู�ในความรบัผิดชอบของ ผู �อาํนวยการท�องถิน่หลายคน
ผู �อาํนวยการท�องถิน่คนหน่ึงคนใดจะใช �อาํนาจหรอืปฏบิตัหิน�าทีไ่ป
พลางก�อนก็ได � แล �วให �แจ �งผู �อาํนวยการท�องถิน่อืน่ทราบโดยเร็ว

(4) เมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้ เจ �าพนักงานทีป่ระสบเหตุ
มีหน�าทีต่ �องเข �าดาํเนินการเบือ้งต �น เพื่อระงบัภยันัน้ แล �วรบีรายงานให�
ผู �อาํนวยการท�องถิน่เพื่อสัง่การต�อไป และในกรณีจาํเป็น อนัไม�อาจ
หลกีเลีย่งได � ให �เจ �าพนักงานมีอาํนาจดาํเนินการใดเพื่อประโยชน �ใน
การคุ �มครองชวีติหรอืป�องกนั อนัตรายทีจ่ะเกดิแก�บคุคลได�

(5) กรณีเจ �าพนกงัานจาํเป็นต �องเข �าไปในอาคาร หรอื
สถานทีท่ีอ่ยู�ใกล �เคยีงกบั บรเิวณทีเ่กดิสาธารณภยัเพื่อทาํการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัให�กระทาํได �ต�อเมื่อได �ร �บอนุญาตจาก
เจ �าของหรอืผู �ครอบครองอาคารหรอืสถานทีแ่ล �ว เว �นแต�ไม�มีเจ �าของ
หรอืผคู �รอบครองอยู�ในเวลานัน้ หรอื เมื่อมีผู �อาํนวยการอยู�ด �วย และ
หากทรพัย �สนินัน้เป็นสิง่ทีท่าํให �เกดิสาธารณภยัได �ง�าย ให�เจ �า
พนักงานมีอาํนาจ สัง่ให �เจ �าของหรอืผู �ครอบครองขนย�ายทรพัย �สนิ
ออกจากอาคารหรอืสถานทีด่งกัล�าวได �หากเจ �าของหรอื ผู �ครอบครอง
ไม�ปฏบิตัติามคาํสัง่ ให �เจ �าพนักงานมีอาํนาจขนย�ายทรพัย �สนินัน้ได �
ตามความจาํเป็น แก�การป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยเจ �าพน�
กงานไม�ต �องรบัผิดชอบบรรดาความเสยีหายอนั เกดิจากการกระทาํ
ดงักล�าว

(7) ให�ผู �อาํนวยการในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผิดชอบสาํรวจความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และ ทาํบญัชรีายชือ่ผู �ประสบภยัและทรพัย �สนิที่
เสยีหายไว �เป็นหลกัฐาน พร�อมทัง้ออกหนังสอืรบัรอง ให�ผู �ประสบภยัไว �
เป็นหลกัฐานในการรบัการสงเคราะห �และฟ้ืนฟู

4.3.2 หลกัการปฏบิตัิ
(1) การรายงานตวัและทรพัยากรในการป�องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ให�เจ �าหน�าทีเ่จ �าพนักงาน และอาสาสมคัรต�างๆ
ทีม่าร�วมปฏบิตังิานเข �ารายงานตวัทีศ่นูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.
มจุลนิท � ในพืน้ทีท่ีเ่กดิภยั ก�อนรบัมอบภารกจิและพืน้ทีร่บัผิดชอบ ไป
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ปฏบิตัิ
(2) การเข �าควบคมุสถานการณ �คาํนึงถงึหลกัการ

ดงันี้
(2.1) การปฏบิตักิารระยะ ๒๔ ชัว่โมงแรก เน�น

การค �นหาผู �รอดชวีติ การรกัษาพยาบาลผู �บาดเจ็บ น้ําดืม่
อาหารปรงุสาํเร็จ เสือ้ผ �า ฯลฯ

(2.2) การปฏบิตักิารระยะ ๒๔-๔๘ ชัว่โมง (1-2 วนั)
เน�นการค �นหาผู �รอดชวีติ และทรพัย �สนิ สบืหาญาติ จดัตัง้ศนูย �พกัพิง
ชัว่คราว การรกัษาพยาบาล การจดัการศพ อาหาร น้ําดืม่ ยารกัษาโรค
เครือ่งครวั

(2.๓) การปฏบิตักิารระยะ ๔๘-๗๒ ชัว่โมง (๒-๓ วนั)
เน�นการค �นหาผู �รอดชวีติ การสบืหาญาติ การรกัษาพยาบาล การจดัการ
ศพ การสงเคราะห �เบือ้งต �น เงนิชดเชย การค�นหาทรพัย �สนิและข�อมลู
การให�ความช�วยเหลอื ฯลฯ

(2.4) การปฏบิตักิารค �นหาหลงัระยะ ๗๒
ชัว่โมงขึน้ไป (หลงั ๓ วนั
ขึน้ไป) ให�พิจารณาสนับสนุนการปฏบิตักิารค �นหาระยะ 1-3 วนัแรก โดย
เน�นการช�วยเหลอืชวีติคนก�อน ตามด�วยทรพัย �สนิ พร �อมทัง้สนับสนุน
การปฏบิตังิานให�ครอบคลมุและทัว่ถงึ ตลอดจนการสบัเปลีย่นกําลงั
พลเพื่อให �สามารถปฏบิตังิานได �อย�างต�อเน่ือง ฯลฯ

๔.3.3 การควบคมุสถานการณ �และการเผชญิเหตุ
ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � ได �วางแผนการ

เผชญิเหตสุาธารณภยัทีเ่กดิขึน้อย�างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร �าง
องค �กร ข �อมลูการสนับสนุนการตดัสนิใจ การควบคมุ การสัง่การ และ
การใช �แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพื่อให �การจดัการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพ ดงันี้

(๑) การรบัแจ �งเหตแุละการรายงาน
ให�ผู �รบัผดิชอบจดัทาํรายงานข�อเท็จจรงิที่

เกดิขึน้ ทัง้ด �านสถานการณ �สาธารณภยั ด �านการปฏบิตักิารระงบั
บรรเทาสาธารณภยั ด �านการให�ความช�วยเหลอื และด�านอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น
โดยคาํนึงถงึความถกูต �อง ชดัเจน รวดเร็ว โดยให�ชมุชน/หมู�บ �าน
สาํรวจความเสยีหายและความต�องการเบือ้งต �นตามแบบรายงานเหตุ
ด�วนสาธารณภยั แล�วรายงานต�อศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท �

(๒) การประเมินสถานการณ �ในภาวะฉุกเฉิน มี
ขัน้ตอนดงัต�อไปนี้

(๒.๑) นําข �อมลูทีไ่ด �ทัง้หมดมาวเิคราะห �สถานการณ �
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สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ (๒.๒) กําหนดแนวทาง
ปฏบิตัิ เลอืกทางทีด่ทีีส่ดุและมคีวามเสีย่งน�อยทีส่ดุ
(๒.๓) มกีารคาดการณ �เพิม่เตมิในเรือ่งปัจจยัความ

เสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ การขอรบัการสนับสนุนเพิ่มเตมิ
(๒.๔) การจดัการข�อมลู ให �หวัหน�าทมีเป็นผู �นําใน

การสอบถามสาํรวจข�อมลูสถานที่ สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต�อนักกู �ภยั พร �อม
ทัง้บนัทกึวนั เวลา ชือ่ทีอ่ยู�ผู �ให �ข �อมลู และรายงานข�อมลู ให �
ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � ทราบ มีการบรรยายสรปุให�ลกู
ทมีทราบ กําหนดพืน้ทีอ่นัตราย พืน้ทีป่ฏบิตักิาร พืน้ทีป่ลอดภยั
รวมทัง้ตดัระบบต�างๆ ได �แก� แก �ส ไฟฟ�า ประปา เป็นต �น ซึง่เป็น
อนัตรายต�อนักกู �ภยั

(๒.๕) การสัง่การ ผู �สัง่การต �องเป็นคนเดยีวที่
สามารถชีแ้จงการปฏบิตัไิด � การสัง่การต �องชดัเจน ไม�คลมุเครอื มี
ความมัน่ใจและเด็ดขาด หวัหน�าหน�วยหรอืผู �ควบคมุชดุปฏบิตักิารต �อง
รายงานตวั ต�อผู �อยู�ในเหตกุารณ �และต�อผู �บญัชาการเหตกุารณ �ณ จดุ
เกดิเหตุ ทัง้ก�อนการปฏบิตัแิละภายหลงัเสร็จสิน้ภารกจิ

(๒.๖) การรวบรวมข�อมลู ได �แก� ปัญหาอปุสรรค
ข�อขดัข �อง สาเหตขุองการเกดิเหตกุารณ �ผลการปฏบิตัิ รวมทัง้
แนวทางการแก�ไขและนําข �อเสนอแนะมาวเิคราะห �

(๔) การค�นหาและช�วยชวีติ
- กําหนดเขตและกนัเขตพืน้ทีป่ระสบภยั ห�ามไม�ให �ผู �ที่

ไม�มหีน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบเข �าพืน้ทีป่ระสบภยั
- สนธกิําลงัเข �าปฏบิตักิารค �นหาช�วยเหลอื

ผู �ประสบภยัโดยเร็ว โดยสัง่ใช �หน�วย กู �ชพีกู �ภยัเข �าปฏบิตักิารใน
พืน้ทีป่ระสบภยั พร �อมอปุกรณ � เครือ่งมือ เครือ่งจกัร ทีจ่าํเป็นในการกู �
ชพีกู �ภยั

- กรณีมสีถานการณ �รนุแรง ควรจดัหาอปุกรณ �ทีใ่ช �
เทคโนโลยขีัน้สงูมาใช �ในการกู �ภยั

ตารางที่ ๔-๑ : การปฏบิตัขิณะเกดิภยัของ อบต.มจุลนิท �



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า四十九

ลาํดั
บที่ การปฏบิตัิ

ส�วนงาน
ที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

๑ จดัตัง้ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินท�องถิน่ (ตามข�อ
4.1)

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

๒ รบัแจ �งเหตแุละรายงานสถานการณ �
จดัเตรยีมเจ �าหน�าทีเ่พื่อรบัแจ �งเหตแุละ
รายงานสถานการณ �ให �กองอาํนวยการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � และ
กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัอาํเภอทราบเพื่อจะได �เสนอ ผู �ว�าราชการ
จงัหวดั/ผู �อาํนวยการจงัหวดั พิจารณาประกาศ
เขตพืน้ทีป่ระสบสาธารณภยั และประกาศเขต
พืน้ทีก่ารให�ความช�วยเหลอืฯ ต�อไป
จนกว�าสถานการณ �สิน้สดุ

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
036-798253

๓ ออกสาํรวจพืน้ทีแ่ละประเมินสถานการณ �
จดัชดุเคลือ่นทีเ่ร็วเข �าสาํรวจพืน้ทีแ่ละประเมิน
สถานการณ � เพื่อวางแผนรบัมือกบัสถานการณ �
ภยั

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายกอบศกัดิ ์
คณโฑเงนิ
โทร.081-
8615055
036-798253

๔ ประเมินสถานการณ �ในภาวะฉุกเฉิน
วเิคราะห �และประเมินสถานการณ �การเกดิสา
ธารณภยัเพื่อการตดัสนิใจแก�ปัญหา โดย
พิจารณาเรือ่งความรนุแรง ระยะเวลาการเกดิภยั
พืน้ทีแ่ละประชาชนผู �ทีจ่ะได �รบัผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพืน้ทีใ่นการ
รบัภยั แนวโน�มการเกดิภยัซํา้ขึน้อกี ภยัทีต่ามมา
รวมถงึภยัทีม่ีความซบัซ �อน เพื่อกําหนดแนวทาง

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า五十

ลาํดั
บที่ การปฏบิตัิ

ส�วนงาน
ที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

การตอบโต�และการแจ �งเตอืนภยั
๕ บรหิารจดัการข�อมลูข�าวสารในภาวะฉุกเฉินอย�าง

ถกูต �อง ชดัเจน และเป็นระบบ
ส�วน

อาํนวยกา
ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

๖ แจ�งเตอืนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข�อมลูยนืยนัความถกูต �องของ
การเกดิสาธารณภยัจากหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง
ทกุแหล�ง ก�อนแจ �งเตอืนผ�านช�องทางการ
สือ่สารทกุชนิด

(๒) ดาํเนินการแจ �งเตอืนภยัไปยงัชมุชนพืน้ที่
ประสบภยัและพืน้ทีข่ �างเคยีง โดยสือ่ ข�ายการ
สือ่สาร เครือ่งมืออปุกรณ �เตอืนภยัทีม่ีอยู�ของ
ชมุชน เช�น วทิยชุมุชน หอกระจายข�าว หอ
เตอืนภยั โทรโข�ง เป็นต �น

(๓) ข�อมลูการแจ �งเตอืนภยัต �องชดัเจน ทนัเวลา
ถกูต �อง และเข �าใจง�าย บ�งบอกถงึอนัตรายที่
กําลงัจะเกดิขึน้กบัชวีติและทรพัย �สนิ วธิกีาร
ปฏบิตัขิอง
ประชาชน รวมทัง้วธิกีารแจ �งเหตุ โดยต�องแจ �ง
เตอืนจนกว�าสถานการณ �ภยั จะสิน้สดุ

(๔) ในกรณีเกดิไฟฟ�าดบั การสือ่สาร เครือ่งมือ
สญัญาณเตอืนภยั ไม�สามารถใช�ได � ให �ใช �
สญัลกัษณ �การเตอืนภยั เช�น ธง นกหวดี หรอื
การเตอืนภยัอืน่ทีไ่ด �มีการซกัซ �อมความเข �าใจ
กบัประชาชนไว �แล �ว เป็นต �น

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นาง
เสาวลกัษณ �
ปาลวฒัน �
โทร.089-
4096644
036-798253

๗ อพยพผู �ประสบภยั
กรณีเมื่อเกดิหรอืใกล �จะเกดิสาธารณภยัในพืน้ที่

ส�วน
ปฏบิตักิาร

สาํนักงาน
ปลดั/



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า五十一

ลาํดั
บที่ การปฏบิตัิ

ส�วนงาน
ที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

และมีผู �อยู�อาศยัในพืน้ทีนั่น้จะเกดิอนัตราย โดย
อพยพเฉพาะเท�าทีจ่าํเป็นแก�การป�องกนัและ
บรรเทา สาธารณภยั พร�อมทัง้รายงาน
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ ผู �อาํนวยการอาํเภอ
ตามลาํดบั รายละเอยีดปรากฏตาม ข�อ ๔.๗

นายนาวี มิ่ง
มงคล
โทร.081-
7596294
036-798253

๘ กําหนดพืน้ทีเ่ตรยีมปฏบิตักิาร (Staging Area)
เป็นพืน้ทีเ่ตรยีมปฏบิตักิารจดัตัง้ขึน้เพื่อใช �เป็น
สถานทีจ่ดัเก็บและพกัรอชัว่คราวของทรพัยากร
(วสัดอุปุกรณ � เครือ่งมือ เครือ่งจกักล
ยานพาหนะ) ทีไ่ด �มาและพร�อมใช � เพื่อรอการสั่
งใช �ทรพัยากร

ส�วน
ปฏบิตักิาร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

๙ ระดมทรพัยากรเข �าสนับสนุนการจดัการสา
ธารณภยั

(๑) ระดมทรพัยากร ทัง้กําลงัคน วสัดอุปุกณ �
เครือ่งมือ เครือ่งจกัร มายงัจดุรวบรวมทรพัยากร
เพื่อรอรบัการมอบหมายภารกจิ ให �พร �อมใช �
ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อรอการสัง่ใช �เข �าสนับสนุน
การปฏบิตักิารในพืน้ทีป่ระสบภยั

(๒) ระดมทรพัยากรเข �าพืน้ทีเ่ตรยีมปฏบิตักิาร
(Staging Area) พร�อมทัง้จดัเตรยีม
เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ วสัดอุปุกรณ �
เครือ่งมือเครือ่งใช � และพลงังาน เพื่อจดัการสา
ธารณภยั

ส�วน
สนับสนุน

สาํนักงาน
ปลดั/
นายวเิชยีร
ศรดีี
โทร.089-
6167624
036-798253

๑๐ กําหนดและแบ�งโซนพืน้ทีใ่นการสนับสนุนการ
เผชญิเหตุ
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด�วย

โซนที่ ๑ ประกอบด�วย หมู� 1,2,3 มี
ผู �ใหญ�บ �านหมู� 1,2,3 รบัผิดชอบพืน้ที่

โซนที่ ๒ ประกอบด�วย หมู� 4,5 มีผู �ใหญ�บ �าน
หมู� 4,5 รบัผิดชอบพืน้ที่

ส�วน
อาํนวยกา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า五十二

ลาํดั
บที่ การปฏบิตัิ

ส�วนงาน
ที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

โซนที่ ๓ ประกอบด�วย หมู� 6,7 มีผู �ใหญ�บ �าน
หมู� 6,7 รบัผิดชอบพืน้ที่

โซนที่ ๔ ประกอบด�วย หมู� 8,9 มีผู �ใหญ�บ �าน
หมู� 8,9 รบัผิดชอบพืน้ที่
หมายเหตุ : สามารถปรบัโซนพืน้ทีไ่ด �ตาม
สถานการณ �และขนาดของพืน้ที่

๑๑ จดัชดุปฏบิตักิารเคลือ่นทีเ่ร็วเข �าปฏบิตักิาร
จดัการสาธารณภยั
สัง่ให �หน�วยกู �ชพีกู �ภยัเข �าปฏบิตักิารในพืน้ที่
ประสบภยั เพื่อควบคมุสถานการณ �ไม�ให �
ลกุลามขยายตวัให �เจ �าหน�าที่ เจ �าพนักงาน และ
อาสาสมคัรต�างๆ ทีม่าร�วมปฏบิตังิานเข �า
รายงานตวัทีศ่นูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท �
ก�อนรบัมอบภารกจิและพืน้ทีร่บัผิดชอบไปปฏบิตัิ
รวมถงึเครือ่งมือ อปุกรณ �ในการเข �าสนับสนุน
จดัการสาธารณภยั

ส�วน
ปฏบิตักิาร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

ลาํดบั
ที่ การปฏบิตัิ

ส�วนงาน
ที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

๑๒ การเผชญิเหตุ
(๑) การปฏบิตักิารระยะ ๒๔ ชัว่โมงแรก ให�
ความสาํคญัในการค�นหาผู �รอดชวีติเป็นลาํดบั
แรก ต�อด �วยการรกัษาพยาบาลผู �บาดเจ็บ มี
แนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

(๑.๑) กําหนดเขตและกนัเขตพืน้ทีป่ระสบภยั

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
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ห�ามมิให �ผู �ทีไ่ม�มีหน�าทีแ่ละความรบัผิดชอบที่
เกีย่วข �องเข �าพืน้ทีป่ระสบภยัโดยเด็ดขาด

(๑.๒) สนธกิําลงัเข �าปฏบิตักิารค �นหา
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยัโดยเร็ว ดงันี้

(๑.๒.๑) สัง่การให�หน�วยกู �ชพีกู �ภยัทีม่ี
ศกัยภาพเข �าปฏบิตังิาน ในพืน้ทีป่ระสบภยั

(๑.๒.๒) สัง่การให�เจ �าหน�าทีท่ี่
รบัผิดชอบเครือ่งมือ เครือ่งจกัร ทีจ่าํเป็นใน
การกู �ชพีกู �ภยั เข �าปฏบิตังิานในพืน้ทีป่ระสบภยั

(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสตัว �
เลีย้งตามความจาํเป็นของสถานการณ �ภยั

(๑.๒.๔) กรณีพืน้ทีใ่ดเป็นพืน้ทีว่กิฤต
ไม�สามารถเข �าพืน้ที่ โดยทางรถยนต �หรอืทาง
เรอืได � ให �ประสานขอรบัการสนับสนุน
เฮลคิอปเตอร �จากหน�วยงานทหารหรอืตาํรวจใน
พืน้ที่ หรอืพืน้ทีใ่กล �เคยีงเพื่อช�วยเหลอื
ผู �ประสบภยัอย�างเร�งด�วน

(๑.๒.๕) จดัตัง้ศนูย �พกัพิงชัว่คราวแก�
ผู �ประสบภยัทีบ่ �านเรอืนเสยีหายอย�างเร�งด�วน
เป็นลาํดบัแรก และจดัระเบยีบศนูย �พกัพิง
ชัว่คราว พร�อมทัง้ลงทะเบยีนผู �อพยพ

(๑.๒.๖) ระดมกําลงัแพทย �และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพ
ประจาํตาํบลใกล�เคยีง เข �าช�วยปฏบิตังิานใน
พืน้ทีป่ระสบภยั

(๑.๒.๗) กรณีโครงสร �างพืน้ฐานได�รบั
ความเสยีหายให�เร�งซ�อมแซมเส �นทางคมนาคม
ระบบสือ่สาร ไฟฟ�า และประปา แล�วแต�กรณี
ให�สามารถใช�การได �หรอืจดัทาํระบบสาํรอง
เพื่อให �ชดุปฏบิตักิารสามารถปฏบิตังิานในพืน้ที่
ได �

(๑.๒.๘) จดัเตรยีมเครือ่งอปุโภค
บรโิภคพืน้ฐาน ตลอดจนจดัหาอาหารทีป่รงุสาํเร็จ
น้ําดืม่ เครือ่งยงัชพีทีจ่าํเป็นให�แก�ประชาชนและ
เจ �าหน�าทีท่ีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีป่ระสบภยัให�
เพียงพอและทัว่ถงึ
(๒) การปฏบิตักิารระยะ ๒๔ – ๔๘ ชัว่โมง (๑ – ๒

036-798253

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
036-798253
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วนั) ให�ความสาํคญัในการค�นหาผู �รอดชวีติและ
ทรพัย �สนิ การสบืหาญาติ การจดัตัง้ศนูย �พกัพิง
ชัว่คราว การรกัษาพยาบาล การจดัการศพ
อาหาร น้ําดืม่ ยารกัษาโรค เครือ่งครวั ข �อมลู
สถานการณ �มีแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

ลาํดั
บที่ การปฏบิตัิ

ส�วน
งานที่
รบัผิดช
อบ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)
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(๒.๑) สาํรวจความต�องการของผู �ประสบภยั
ในเบือ้งต �น เพื่อกําหนดมาตรการช�วยเหลอือย�าง
ต�อเน่ืองในช�วงระหว�างเกดิภยัและจดัทาํบญัชกีาร
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยั

(๒.๒) จดัเจ �าหน�าทีป่ฏบิตังิานด�านการ
รกัษาพยาบาล และเวชภณัฑ �ทีจ่าํเป็นมายงัพืน้ที่
ประสบภยัและเตรยีมสถานพยาบาลสาํรองให�
เพียงพอ

(๒.๓) จดัส�งปัจจยัสีท่ีจ่าํเป็นต�อการดาํรงชวีติ
เช�น อาหาร น้ําดืม่ เครือ่งนุ�งห�ม และยารกัษาโรค
เป็นต �น มายงัศนูย �พกัพิงชัว่คราว

(๒.๔) ตรวจสอบเส �นทางคมนาคมทีไ่ด �รบั
ความเสยีหายจากสาธารณภยั พร�อมทัง้ตดิป�าย
เตอืน หรอืวางแผนปิดกัน้ช�องทางจราจรให�
ประชาชนผู �ใช �เส �นทางทราบ จดัเจ �าหน�าทีต่าํรวจ
หรอือาสาสมคัรอาํนวยความสะดวกการจราจรใน
จดุอนัตราย

(๒.๕) รกัษาความสงบเรยีบร �อยและจดัการ
จราจรในพืน้ทีป่ระสบภยัและศนูย �พกัพิงชัว่คราว

(๒.๖) ตัง้ศนูย �ข �อมลูผู �ประสบภยั เพื่อ
รวบรวมและเป็นแหล�งข �อมลูในการตดิต�อ
ประสานงานให�ประชาชนสามารถสอบถามข�อมลู
ผู �บาดเจ็บและเสยีชวีติได �

(๓) การปฏบิตักิารระยะ ๔๘ – ๗๒ ชัว่โมง (๒ – ๓
วนั) ให�ความสาํคญักบัการค �นหาผู �รอดชวีติอย�าง
ต�อเน่ืองจากปฏบิตักิารระยะ ๒๔ – ๔๘ ชัว่โมงแรก
การสบืหาญาติ การรกัษาพยาบาล การจดัการศพ
การสงเคราะห �เบือ้งต �น อาหาร น้ําดืม่ ยารกัษาโรค
เงนิชดเชย การค�นหาทรพัย �สนิ และข�อมลูการให�
ความช�วยเหลอื มีแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

(๓.๑) กรณีมีผู �เสยีชวีติจาํนวนมากให�
จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณ � เก็บรกัษาศพใน
ระยะแรก (วดัและตู �แช�ศพ) พร�อมทัง้ให �หน�วยงาน
ทีเ่กีย่วข �องตรวจชนัสตูรเบือ้งต �น บนัทกึข �อมลูศพ
การเก็บรกัษาหลกัฐาน และเตรยีมข�อมลูทัง้หมด
เพื่อการตรวจพิสจูน �เอกลกัษณ �บคุคล

(๓.๒) การจดัหน�วยบรกิารประกนัสงัคม

ส�วน
ปฏบิตักิ
าร

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
036-798253

สาํนักงาน
ปลดั/
นายนาวี มิ่ง
มงคล
โทร.081-
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เคลือ่นทีแ่ละให�บรกิารทางการแพทย �
(๓.๓) การประเมินสถานการณ �ภยัอย�าง

ใกล�ชดิ ตลอดจนประสาน การช�วยเหลอื รบั
เรือ่งราวร �องทกุข �ประสานรบัข �อมลูความเสยีหาย
เบือ้งต �น ความต�องการเบือ้งต �น
(๔) การปฏบิตักิารระยะ ๗๒ ชัว่โมง (๓ วนั) ขึน้ไป
ให�พิจารณาสนับสนุนการปฏบิตักิารค �นหาระยะ ๒๔
ชัว่โมงแรก (๑ วนั) เป็นลาํดบัแรกก�อน การ
ปฏบิตักิารค �นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชัว่โมง (๑ – ๒ วนั)
และการปฏบิตักิารค �นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชัว่โมง (๒
– ๓ วนั) ตามลาํดบั โดยเน�นการช�วยเหลอืชวีติคน
ก�อน ตามด�วยทรพัย �สนิ พร �อมทัง้สนับสนุนการ
ปฏบิตังิานให�ครอบคลมุและทัว่ถงึ ตลอดจนการ
สบัเปลีย่นกําลงัพลเพื่อให �สามารถปฏบิตังิานได �
อย�างมีประสทิธภิาพและต�อเน่ือง

7596294
036-798253

ลาํดบั
ที่ การปฏบิตัิ ส�วน

งานที่
หน�วย

รบัผิดชอบ/
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รบัผิดชอ
บ

ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

๑๓ ปกป�องสถานทีส่าํคญั เช�น โรงพยาบาล
โรงเรยีน วดั เขตพระราชฐาน แหล�ง
โบราณสถาน (ถ�ามี) เป็นต �น และปกป�องระบบ
สาธารณูปโภค เช�น ระบบไฟฟ�า ระบบประปา
เป็นต �น

ส�วน
ปฏบิตักิา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายกอบศกัดิ ์
คณโฑเงนิ
โทร.081-
8615055
036-798253

๑๔ การจดัตัง้และบรหิารจดัการศนูย �พกัพิงชัว่คราว
(กรณีทีม่ีการอพยพ)
รายละเอยีดตามข�อ 4.๑๐

ส�วน
สนับสนุ
น

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

๑๕ สงเคราะห �ช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
สงเคราะห �ช�วยเหลอืผู �ประสบภยัและจดัส�งปัจจยั
สีท่ีจ่าํเป็นต�อการดาํรงชวีติ เช�น อาหาร น้ําดืม่
และเครือ่งนุ�งห�ม เป็นต �น ไปยงัพืน้ทีป่ระสบภยั

ส�วน
สนับสนุ
น

สาํนักงาน
ปลดั/
นางเสาวลกัษณ �
ปาลวฒัน �
โทร.089-
4096644
036-798253

๑๖ การประเมนิความเสยีหายและความต�องการความ
ช�วยเหลอืในช�วงขณะเกดิภยั องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ทีส่าํรวจและจดัทาํข �อมลู
ความต�องการของผู �ประสบภยัในเบือ้งต �น และ
รายงานให�อาํเภอเพือ่ประกอบการร �องขอการส
นับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและ
แนวทางในการช�วยเหลอื เช�น ความช�วยเหลอื
ด �านอาหาร น้ําดืม่ การรกัษาพยาบาล
สขุอนามยัและการกําจดัสิง่ปฏกิลู เป็นต �น

ส�วน
อาํนวยก
าร

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
036-798253

๑๗ จดัตัง้ศนูย �ข �อมลูประชาสมัพนัธ �ร�วม (Joint
Information Center : JIC)
ทาํหน�าทีป่ระสานข�อมลูข�าวสารสาธารณะที่
เกีย่วข �องกบัการดาํเนินกจิกรรมการจดัการเหตุ

ศนูย �
ข �อมลู
ประชาสั
มพนัธ �

สาํนักงาน
ปลดั/
นางเสาวลกัษณ �
ปาลวฒัน �
โทร.089-
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ฉุกเฉิน และเป็นศนูย �ทีอ่ยู�ใกล �ชดิกบัเหตกุารณ �
สามารถเข �าถงึข �อมลูทีม่กีารเปลีย่นแปลงได�
ตลอดเวลา จงึเป็นศนูย �กลางของการตดิต�อสาํหรบั
สือ่ข�าวสารทกุประเภททีไ่ด �รบัการกลัน่กรอง
และรบัรองข�อมลู เพื่อกระจายข�อมลูข�าวสารให�
เกดิความถกูต �อง รวดเร็ว เป็นปัจจบุนั และ
ต�อเน่ือง โดยให�เจ �าหน�าทีข่ �อมลูข�าวสาร
สาธารณะเข �ามาอยู�รวมกนัใน ศนูย �ประสาน
ข�อมลูร�วม

ร�วม 4096644
036-798253

๑๘ - กรณีมผีู �เสยีชวีติจาํนวนมาก จดัให�มกีารพสิจูน �
เอกลกัษณ �บคุคลให�เป็นไปตามอาํนาจหน�าทีก่าร
ปฏบิตัขิองสาํนักงานตาํรวจแห�งชาติ และหรอื
ตามบนัทกึข �อตกลงระหว�างหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง
- กําหนดให�มสีถานทีร่องรบัศพ เก็บรกัษาศพ (วดั
และตู �แช�ศพ) และการเคลือ่นย �ายศพ หรอืนําศพ
ไปตรวจพสิจูน �เอกลกัษณ �บคุคลตามระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กีย่งข �องอย�างเป็นระบบ

ส�วน
ปฏบิตักิา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
น.ส.ศริทิพิย �
นิยมศลิป�
โทร.081-
9475256
036-798253

๑๙ เมือ่สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีย่ตุแิล �ว ให �
ผู �อาํนวยการท�องถิน่รายงานสถานการณ �สา
ธารณภยัให�ผู �อาํนวยการอาํเภอทราบ และเมื่อมี
การประกาศหรอืยนืยนัสถานการณ �สาธารณภยั
ในพืน้ทีย่ตุลิงแล �ว ให �ดาํเนินการอพยพ
ประชาชนกลบัทีต่ัง้อย�างปลอดภยั

ส�วน
อาํนวยก
าร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

ลาํดบั
ที่ การปฏบิตัิ

ส�วน
งานที่

รบัผิดชอ
บ

หน�วย
รบัผิดชอบ/
ผู �รบัผิดชอบ
ในพืน้ที่

(ระบเุบอร �
โทรศพัท �)

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ �สาธารณภยัยตุิ
เมื่อได �รบัแจ �งข�าวการยกเลกิสถานการณ �สา
ธารณภยัอย�างชดัเจน ให�ผู �นําชมุชนหรอืกลุ�ม
ผู �นําอพยพรบีแจ �งผู �อพยพเพื่อเตรยีมความ
พร�อมในการอพยพกลบัไปสู�ทีอ่ยู�อาศยัต�อไป
โดยจดัระเบยีบและลาํดบัก�อนหลงัการอพยพ
กลบั พร �อมทัง้ประสานงานกบัเจ �าหน�าทีท่ี่

ส�วน
ปฏบิตักิา

ร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายนาวี มิ่ง
มงคล
โทร.081-
7596294
036-798253
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ดาํเนินการควบคมุดแูลการอพยพกลบั
๒๑ หากสถานการณ �สาธารณภยัมีความรนุแรง และ

หรอือาจจะเกดิสาธารณภยัซํา้ซ �อน เกนิขดี
ความสามารถของ อปท. ให�ร �องขอขอรบัการ
สนับสนุนจากองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ข �างเคยีงหรอือาํเภอให�ประสานขอรบัการ
สนับสนุนจากกองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัพืน้ทีใ่กล �เคยีง และกอง
อาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อาํเภอ เพื่อดาํเนินการในส�วนทีเ่กีย่วข �องต�อไป

ส�วน
อาํนวยก
าร

สาํนักงาน
ปลดั/
นายธวชัชยั
บญุน�า
โทร.080-
2719535
036-798253

หมายเหตุ : การกําหนดส�วนงานทีร่บัผิดชอบ ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินของ อปท.
สามารถปรบัเปลีย่นได �ตามความเหมาะสมของสถานการณ �ภยั และสอดคล�องกบับทบาทหน�าที่
ภายในโครงสร �างศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท �โดยยดึหลกัมาตรฐาน เอกภาพในการ
จดัการ และความยดืหยุ�นของโครงสร �างองค �กรการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

๔.4 การสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน
เตรยีมความพร�อมด�านระบบและเครือ่งมือสือ่สาร กอปภ.

อบต.มจุลนิท �มอบหมายให� สาํนักงานปลดั เป็นผู �กํากบัดแูลและใช�งาน
ความถีว่ทิย.ุ.............-............เพือ่ใช �เป็นความถีว่ทิยกุลางสาํหรบัตดิต�อ
ประสานงานระหว�างหน�วยงานของส�วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และ
ภาคเอกชน สาํหรบัการประสานงาน ด�านการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ตลอดจนกจิการอืน่ๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม�ปกติ
โดยกําหนดให� สาํนักงานปลดั เป็นผู �ควบคมุดแูลการใช �งานภายใน
อบต.มจุลนิท �

๔.4.๑ การปฏบิตังิานด�านการสือ่สารกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน
(๑) จดัตัง้ศนูย �สือ่สารและจดัให�มีระบบสือ่สารหลกั

ระบบสือ่สารรอง และระบบสือ่สารอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นให�ใช �งานได �ตลอด ๒๔
ชัว่โมง ให�สามารถเชือ่มโยงระบบสือ่สารดงักล�าวกบัหน�วยงานอืน่ได �
ตามปกตโิดยเร็วอย�างทัว่ถงึทกุพืน้ที่

(๒) ใช �โครงข�ายสือ่สารทางโทรศพัท �โทรสาร และ
วทิยสุือ่สารเป็นหน�วยงานหลกั

หน�วยงานหลกัทีว่างระบบสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน
ได �แก� สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �หมายเลขโทรศพัท �036-798253
โทรสาร 036-798253

๔.4.๒ หน�วยงานสนับสนุน ได�แก�

ลาํดั
บที่

ชือ่
หน�วยงาน

นาม
เรยีก
ขาน

ความถี่
วทิยุ

โทรศพัท � โทรสาร หมาย
เหตุ
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผงัสือ่สารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท �

๔.5 การประชาสมัพนัธ �ข �อมลูข�าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข�อมลูข�าวสารทีเ่กดิหรอื

คาดว�าจะเกดิสาธารณภยัขึน้ ให �ส�วนราชการและประชาชนได�รบัรู �และ
เข �าใจสถานการณ � โดยผ�านช�องทางการสือ่สารทีก่ําหนดไว � เช�น

1 รพ.สต.
มจุลนิท �

- - 036-
798233

036-
798233

2 รร.วดั
มจุลนิท �

- - 089-
5391909

-

3 สภ.ท�า
โขลง

- - 036-
489012

036-
489012

โรงพยาบาล
ส�งเสรมิสขุภาพ
ตาํบลมจุลนิท �
โทรศพัท �036-

798233
โทรสาร 036

กองอาํนวยการป�องกนั
และ บรรเทา

สาธารณภยัอาํเภอท�าวุ �ง
โทรศพัท �036-481211

ต�อ 16
กองอาํนวยการ
ป�องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท �

โทรศพัท �/โทรสาร 036
-798253

โรงพยาบาลท�าวุ �ง
โทรศพัท �036-

481545

กองอาํนวยการ
ป�องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

ทต.โคกสลด

องค �กร
ภาคเอกชน

มลูนิธริ�วมกตญั�ู
โทรศพัท �098-

9854154
มลนิธปิ� อเต็กตึง้

กองอาํนวยการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัลพบรุี
 โทรศพัท �036-
770199 200

การไฟฟ�าภมูิภาค
สาขาท�าวุ �ง

โทรศพัท �036-
481236

สถานี
ตาํรวจภธูร
ท�าโขลง
โทรศพัท �

036-
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โทรทศัน � วทิยุ หอกระจายข�าว ฯลฯ และวธิอีืน่ๆ เพื่อให �ประชาชน
รบัทราบ เข �าใจในสถานการณ �ทีถ่กูต �องและลดความตืน่ตระหนก โดย
มอบให�ฝ� ายประชาสมัพนัธ �ของ อบต.มจุลนิท � เป็นหน�วยงานหลกั
ดาํเนินการ ดงันี้

๔.5.๑ จดัตัง้ศนูย �ข �อมลูประชาสมัพนัธ �ร�วม (Join Information
Center : JIC) เพื่อทาํหน�าทีป่ระสานข�อมลูข�าวสารสาธารณะ ที่
เกีย่วข �องกบัการดาํเนินกจิกรรมการจดัการเหตฉุุกเฉินและเป็นศนูย �ที่
อยู�ใกล �ชดิกบัเหตกุารณ �สามารถเข �าถงึข �อมลูทีม่ีการเปลีย่นแปลงได�
ตลอดเวลา จงึเป็นศนูย �กลางของการตดิต�อสาํหรบัสือ่ข�าวสารทกุ
ประเภททีไ่ด �รบั การกลัน่กรอง และรบัรองข�อมลู เพือ่กระจายข�อมลู
ข�าวสารให�เกดิความถกูต �อง รวดเร็ว เป็นปัจจบุนั และต�อเน่ือง โดยให�
เจ �าหน�าทีข่ �อมลูข�าวสารสาธารณะควรต�องเข �ามาอยู�รวมกนัในศนูย �
ประสานข�อมลูร�วม

๔.5.๒ ตรวจสอบยนืยนัความถกูต �องของข�อมลูการเกดิภยั
จากกํานัน ผู �ใหญ�บ �าน ผู �นําชมุชน อาสาสมคัรแจ �งเตอืนภยั กอง
อาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเหนือขึน้ไป รวมทัง้
หน�วยงานทีเ่กีย่วข �องก�อนแจ �งเตอืนภยัผ�านช�องทางการสือ่สารทกุชนิด

๔.5.๓ ประชาสมัพนัธ �ข �อมลูข�าวสารทีช่ดัเจน ทนัเวลา
ถกูต �อง และเข �าใจง�าย เป็นข�อมลูทีบ่อกถงึอนัตรายทีก่ําลงัเกดิขึน้กบั
ชวีติและทรพัย �สนิ อนัได �แก� ลกัษณะ ขนาด จดุทีเ่กดิภยั รศัมีความ
เสยีหายตามพืน้ทีก่ารปกครอง ช�วงเวลา ระยะเวลา ภยัจะรนุแรงยิง่ขึน้
หรอืไม� และประชาชนต�องปฏบิตัอิย�างไร หรอืต �องมีการอพยพหรอืไม�
รวมทัง้วธิกีารแจ �งเหตุ หมายเลขโทรศพัท �และการสือ่สารอืน่ๆ ไปยงั
ชมุชนพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัและพืน้ทีข่ �างเคยีง โดยสือ่ ข�ายการสือ่สาร
เครือ่งมอือปุกรณ �การเตอืนภยัทีม่อียู�ของชมุชน เช�น วทิยชุมุชน
หอกระจายข�าว หอเตอืนภยั โทรโข�ง เป็นต �น

๔.5.๔ จดัให�มีเจ �าหน�าทีร่บัผิดชอบในการให�ข �อมลูเท�าที่
จาํเป็นเกีย่วกบัการดาํเนินการของศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท �
บญัชาการเหตกุารณ �แก�สือ่มวลชน และประชาชน รวมทัง้รบัฟัง
ข �อคดิเห็น ข �อมลู ข �อเรยีกร �องของประชาชนทีไ่ด �รบัผลกระทบจาก
สถานการณ �ภยัหรอืจากการปฏบิตัขิองเจ �าหน�าที่

๔.5.๕ กรณีทีม่ีข�าวเชงิลบ ให�แจ �งข �อมลูข�าวสาร และชีแ้จง
ข �อเท็จจรงิให �สาธารณชนทราบ

๔.6 การอพยพ
เมื่อเกดิหรอืคาดว�าจะเกดิสาธารณภยัขึน้ในพืน้ทีใ่ด และ

การอาศยัอยู�ในเขตพืน้ทีนั่น้ จะเป็นอนัตราย ให�ผู �มีอาํนาจตามมาตรา
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๒๘ แห�งพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู �บญัชาการ ผู �อาํนวยการ และเจ �าพนักงานซึง่ได �รบัมอบหมาย) มี
อาํนาจสัง่อพยพผู �ซึง่อยู�ในพืน้ทีนั่น้ออกไปจากพืน้ทีอ่ย�างเป็นระเบยีบ
ทัง้นี้ ให �ดาํเนินการอพยพไม�ตํา่กว�า ๑๒ ชัว่โมงก�อนเกดิสาธารณภยั
และจดัให�มีกําลงัเจ �าหน�าทีเ่ข �ารกัษาความสงบเรยีบร �อย เพื่อป�องกนั
ทรพัย �สนิของประชาชน ให�ผู �นําชมุชนและหน�วยงานปฏบิตัติามขัน้ตอน
ดงันี้

๔.6.๑ การตดัสนิใจอพยพ
(๑) การตดัสนิใจอพยพในเขต อบต.มจุลนิท �

กําหนดให�นายก อบต. อบต.มจุลนิท � ในฐานะผู �อาํนวยการท�องถิน่ เป็น
ผู �ตดัสนิใจและควบคมุการอพยพประชาชนออกจากพืน้ทีป่ระสบภยั
โดยมีปลดั อบต.มจุลนิท �ในฐานะผู �ช�วยผู �อาํนวยการท�องถิน่ เป็นผู �ช�วย

(๒) การตดัสนิใจอพยพในเขตพืน้ทีห่มู�บ �าน กําหนดให�
ผู �ใหญ�บ �านแต�ละหมู�บ �านควบคมุ กํากบั ดแูล การอพยพประชาชนออก
จากพืน้ทีป่ระสบภยั ตามคาํสัง่ของผู �อาํนวยการท�องถิน่ โดยมี
สาํนักงานปลดั อบต. เป็นผู �ช�วย ทกุขัน้ตอนการปฏบิตัติ �องประสานการ
ปฏบิตัแิละรายงานสถานการณ �ไปยงั นายก อบต.มจุลนิท � ในฐานะ
ผู �อาํนวยการท�องถิน่ เบอร �โทรศพัท �080-2719535

๔.6.๒ เมื่อได �รบัข �อมลูข�าวสารแจ �งเตอืน ประชาชนต�อง
ปฏบิตัติามข�อสัง่การของผู �อาํนวยการท�องถิน่ โดยเตรยีมตวัไว �ให �
พร �อมสาํหรบัการอพยพ จดัเตรยีมกระเป� าทีม่ีของมีค�า เงนิสด
เอกสารสาํคญั ของใช �จาํเป็นส�วนตวั ยารกัษาโรค อาหาร น้ําดืม่ เท�าที่
จาํเป็น รวมทัง้ดแูลสภาพจติใจในครอบครวัให �อยู�ในความสงบ ก�อน
ออกจากบ�านเรอืนให�นํากระเป� าทีจ่ดัเตรยีมไว �ตดิตวัไป ปิดบ�านเรอืนให�
มิดชดิทีส่ดุเท�าทีจ่ะทาํได � และเดนิทางไปรวมกนั ณ จดุนัดหมาย
ประจาํชมุชนโดยเร็ว

๔.6.๓ หน�วยอพยพ ต�องศกึษาเส �นทางทีจ่ะเข �าสู�พืน้ที่
เป�าหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะสาํหรบัการอพยพให�
พร �อมปฏบิตัหิน�าทีอ่ยู�ตลอดเวลา รวมทัง้ตดิต�อประสานงานกบัผู �นํา
ชมุชนหรอืผู �นําหมู�บ �านทกุระยะ ประชาสมัพนัธ �ให �คาํแนะนําในขัน้ตอน
การอพยพต�อผู �อพยพ พร�อมทัง้จดัระเบยีบและจดัแบ�งประเภทของ
บคุคลตามลาํดบัความเร�งด�วน เช�น ผู �ป� วยทพุลภาพ คนพิการ คนชรา
เด็ก และสตรี ตามลาํดบั ซึง่เป็นกลุ�มเปราะบาง และดาํเนินการปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนการอพยพทีก่ําหนดไว �

๔.6.๔ จดัเจ �าหน�าทีอ่าสาสมคัรดแูลความปลอดภยั
บ �านเรอืนของผู �อพยพ และควรประสานเจ �าหน�าทีต่าํรวจในท�องทีเ่พื่อ
จดัส�งกําลงัสายตรวจ อปพร. หรอือาสาสมคัร ไปดแูลบ�านเรอืนผู �อพยพ
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เป็นระยะ แต�ถ �าสถานการณ �ล�อแหลมมีความเสีย่ง ควรงดออกปฏบิตัิ
หน�าทีโ่ดยเด็ดขาด แต�ถ �าสามารถออกปฏบิตัภิารกจิได �ภายหลงัเสร็จ
สิน้ภารกจิแล �วควรนําข �อมลูกลบัมารายงานให�ผู �อพยพทราบโดยทนัที
เพื่อป�องกนัมิให �ผู �อพยพเกดิความกงัวลต�อความปลอดภยัในทรพัย �สนิ
ของตน

๔.6.๕ ให�หน�วยงานอพยพอาํนวยความสะดวกด�านปัจจยัสี่
ปฐมพยาบาล ช�วยเหลอืผู �บาดเจ็บ บรกิารอาหารและน้ําดืม่ การดแูล
รกัษาความสะอาดให�ถกูสขุลกัษณะ จดัเป็นสดัส�วนบรเิวณปรงุอาหาร
จดัระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน จดัระบบการรบัของบรจิาคอย�างทัว่ถงึ
และเป็นธรรม

๔.6.๖ รายงานความเคลือ่นไหวของสถานการณ �สาธารณ
ภยัอย�างใกล�ชดิและต�อเน่ืองจากสือ่ทกุช�องทางรวมทัง้หน�วยงานที่
เกีย่วข �อง และนําข �อมลูข�าวสารดงักล�าวแจ �งให �ผู �อพยพทราบทกุระยะ
เพื่อให �ผู �อพยพคลายความวติกกงัวล

๔.7 การบรหิารจดัการศนูย �พกัพิงชัว่คราว
การช�วยเหลอืผู �ประสบภยัทีอ่าศยัในศนูย �พกัพิงชัว่คราวใน

ระยะต�น และระยะกลางให�ได �ผลดี จาํเป็นต �องคาํนึงถงึสิง่สาํคญั ได �แก�
(๑) การดแูลด�านความปลอดภยั
(๒) การจดัการด �านสวสัดกิาร อาหาร สขุาภบิาล และความ

เป็นอยู� ให �มีความสะดวก
(๓) การรกัษาพยาบาล และการควบคมุป�องกนัโรคให�

เป็นไปอย�างทัว่ถงึ
(๔) การมีกจิกรรมฟ้ืนฟสูขุภาพจติร�วมกนัเพื่อทาํให �มี

สขุภาพจติทีด่ี
(๕) การรวมกลุ�มเป็นแหล�งเดยีวกนัเพื่อตดิต�อขอรบัการ

สนับสนุนจากภายนอก
ให�สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �เป็นหน�วยรบัผิดชอบหลกั

ในการบรหิารศนูย �พกัพิงชัว่คราว และประสานงานทีเ่กีย่วข �องในการ
สนับสนุนยานพาหนะ เครือ่งมืออปุกรณ �ระบบสือ่สาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทัง้ประสานงานกบักองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอาํเภอและจงัหวดัเพื่อประสานการปฏบิตัใินการ
จดัการศนูย �พกัพิงชัว่คราว โดยให�คาํนึงถงึแนวทางทีใ่นการช�วยเหลอื
กลุ�มเปราะเป็นสาํคญั
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หวัหน�า/ผู �จดัการศนูย �พกัพิงชัว่คราว
(กํานัน / ผู �ใหญ�บ �าน / ประธานชมุชน)

ฝ� ายอาํนวยการร�วม
(หวัหน�าฝ� ายแต�ละฝ� าย เช�น

ประสานงาน / ประชาสมัพนัธ �/
ั ี � )

ฝ� ายปฏบิตักิาร
(หวัหน�าฝ� ายแต�ละฝ� าย

เช�น บรรเทาทกุข �/ ฟ้ืนฟู /

บทบาทหน�าที่
๑. อาํนวยการและบรหิาร
จดัการต�างๆ เช�น จดัทํา
บญัชรีายชือ่ผู �ประสบภยั
ของชมุชนประสานงานทัง้
ภายในและภายนอกศนูย �
พกัพิงชัว่คราว การรบั
บรจิาค การประกอบและ
แจกจ�ายอาหาร ระบบ
สขุาภบิาลและสขุภาพ
อนามยั เป็นต �น
๒. จดัการพืน้ทีข่องศนูย �
พกัพิงชัว่คราวของชมุชนให�
เป็นระเบยีบและเป็นระบบ
๓. จดัหาเครือ่งมือ อปุกรณ �
เครือ่งใช �ทีจ่าํเป็นแก�การ
ดาํรงชวีติขณะทีอ่าศยัอยู�
ใ � ั ิ ั่

บทบาทหน�าที่
๑. บรรเทาทกุข �เบือ้งต �น
ด �านปัจจยัสี่ คอื ทีอ่ยู�
อาศยั อาหาร เครือ่งนุ�งห�ม
และยารกัษาโรค
๒. ช�วยเหลอืด �านสขุภาพ
อนามยัให�แก�
ผู �ประสบภยัในชมุชน/
หมู�บ �าน
๓. ประสานกบั
ผ�ประสบภยัทีต่ �องการ
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร �างศนูย �พกัพิงชัว่คราว อบต.มจุลนิท �
หมายเหตุ : สามารถปรบัได �ตามความเหมาะสม

๔.8 แนวทางปฏบิตัใินการประเมินความเสยีหายและความ
ต�องการความช�วยเหลอื (Damage and Need Assessment : DANA)

กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท �
จะประเมินความเสยีหายและความต�องการความช�วยเหลอืภายในพืน้ที่
ประสบภยั โดยวเิคราะห �ผลกระทบจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก
สาธารณภยั มีหลกัการปฏบิตัิ ดงันี้

๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะ
กระทาํทนัทภีายหลงัมีเหตกุารณ �สาธารณภยัเกดิขึน้ โดยมากภายใน
สปัดาห �แรกของการเกดิภยั เป็นการประเมินแบบคร�าวๆ ในการให�
ความช�วยเหลอืเบือ้งต �น เพื่อให �ทนัต�อความต�องการในภาวะฉุกเฉิน
ลาํดบัความสาํคญัก�อน – กลงั และรวบรวมข�อมลูความต�องการ สิง่ที่
ควรปฏบิตัหิลงัจากเกดิภยั และทรพัยากรทีจ่าํเป็นทกุๆ ด �านทัง้
ผู �ประสบภยั โครงสร �างพืน้ฐาน สิง่แวดล�อม

๔.8.๒ การประเมินแบบละเอยีด (detailed assessment)
จะดาํเนินการทนัที เมื่อภาวะฉุกเฉินสิน้สดุลง หรอือย�างน�อยภายใน ๒
สปัดาห �หลงัจากเกดิสาธารณภยั ทัง้นี้ ขึน้อยู�กบัการเข �าถงึพืน้ที่
ประสบภยั เป็นการระบมุลูค�าความเสยีหายทางกายภาพ โครงสร �าง
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ทางสงัคม ประมาณการด�านการเงนิและวสัดอุปุกรณ �ทีจ่ะต �องใช �ใน
การให�ความช�วยเหลอืและความต�อเน่ือง ทัง้นี้ จาํเป็นจะต �องใช �
ผู �เชีย่วชาญในแต�ละสาขาดาํเนินการประเมินความเสยีหายและความ
ต�องการในแต�ละด �าน

เมื่อประเมินความเสยีหายและทราบความต�องการ
ความช�วยเหลอืแล �ว ให �นําข �อมลู ทีไ่ด �มาทาํการวเิคราะห �
ความสามารถของผู �ประสบภยัในการตอบโต�สถานการณ �ฉุกเฉินด �วย
ตนเองและจดัทาํรายงานสรปุเสนอผู �อาํนวยการท�องถิน่เพื่อบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีม่ีอยู�ให �เกดิความเสมอภาคและทัว่ถงึ รวมถงึการ
ขอรบัความต�องการความช�วยเหลอืเพิ่มเตมิจากหน�วยงานภายนอก เช�น
ความช�วยเหลอืด �านอาหาร น้ําดืม่ การรกัษาพยาบาล สขุอนามยัและการกํา
จดัสิง่ปฏกิลู ความช�วยเหลอืด �านสขุภาวะ ทีพ่กัพงิ อปุกรณ �ยงัชพี เป็นต �น

ตารางที่ 5-1 : การประเมินความเสยีหายและความต�องการ
ความช�วยเหลอื (Damage and Need Assessment : DANA)

ระยที่ 0
เตรยีมความ
พร�อม

ในการประเมิน

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ �
และ

ผลกระทบเบือ้งต �น: การ
ประเมินแบบรวดเร็ว

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบ
และการให�

ความช�วยเหลอืบรรเทาทกุข �:
การประเมินแบบละเอยีดเตรยีมความ

�
ช�วยเหลอืชวีติและการบรกิารต�อการฟ้ืนฟทูีจ่าํเป็น

ก�อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั – 72 ชัว่โมง ภาวะฉุกเฉินสิน้สดุลง หรอื
ภายใน 2 สปัดาห �

ลกัษณะการประเมิน

การเตรยีม
พร�อมสําหรบั
การประสาน
การประเมิน :
การเตรยีม
ข�อมลูทัว่ไป

การประเมินเบือ้งต �น :เป็น
การประเมินแบบคร�าวๆ ใน
การให�ความช�วยเหลอื
เบือ้งต �น เพื่อให �ทนัต�อความ
ต�องการในภาวะฉุกเฉิน
ลําดบัความสําคญัก�อน – กลงั
และรวบรวมข�อมลูความ
ต�องการ สิง่ทีค่วรปฏบิตัิ
หลงัจากเกดิภยั ด �านทัง้

ประเมินระยะเร�งด�วน : เป็น
การระบมุลูค�าความเสยีหาย
ทางกายภาพ โครงสร �างทาง
สงัคม ประมาณการด�าน
การเงนิและวสัดอุปุกรณ �ที่
จะต �องใช �ในการให�ความ
ช�วยเหลอืและความต�อเน่ือง
ทัง้นี้ จาํเป็นจะต �องใช �ทัง้นี้ ตวัอย�างแนวทางปฏบิตัใินการประเมนิความเสยีหายและ

ความต�องการความช�วยเหลอื (Damage and Need Assessment :
DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย�าง) แบบประเมินภัยพิบัติขัน้ต �น
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ
(ตัวอย�าง) แบบประเมินความเสียหายและความต�องการ ระยะที่ ๒
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)

๔.9 การรบั-จ�ายสิง่ของบรจิาค
หากกองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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อบต.มจุลนิท � พิจารณาเห็นว�า มีความจาํเป็นต �องจดัให �มีการรบั
บรจิาคเงนิหรอืทรพัย �สนิ เพื่อช�วยเหลอืผู �ประสบสาธารณภยัให�
ดาํเนินการ ตามระเบยีบทีเ่กีย่วข �อง ดงัต�อไปนี้

(๑) ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี�าด �วยการรบับรจิาค
และการให�ความช�วยเหลอื ผู �ประสบสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ

(๔) ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารว�าด �วยการ
รบับรจิาคสิง่ของเหลอืใช �ของศนูย �รบับรจิาคเพื่อการสงเคราะห �ผู �
เดอืดร �อน พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี�าด �วยการเรีย่ไรของ
หน�วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔

(๓) ระเบยีบกระทรวงการคลงัว�าด �วยการรบัเงนิหรอื
ทรพัย �สนิทีม่ีผู �บรจิาคให�ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

โดยมีแนวทางปฏบิตัใินการรบั-จ�ายสิง่ของบรจิาค ดงันี้
๔.๑๐.๑ จดัตัง้ศนูย �รบับรจิาคเพื่อช�วยเหลอืผู �ประสบภยั

และกําหนดสถานทีเ่ก็บรกัษาสิง่ของบรจิาค
๔.๑๐.๒ อบต.มจุลนิท �หารอืร�วมกบัหน�วยงานที่

เกีย่วข �องในการกําหนดระเบยีบ การเก็บรกัษาเงนิบรจิาคและ
สิง่ของบรจิาค รวมถงึสถานทีเ่ก็บรกัษาสิง่ของบรจิาค และวธิแีจกจ�าย
เงนิและสิง่ของบรจิาค เพื่อให �เกดิความเป็นเอกภาพและเกดิประโยชน �
แก�ผู �ประสบสาธารณภยัอย�างเสมอภาค

๔.๑๐.๓ จดัทาํบญัชกีารรบั-จ�าย สิง่ของบรจิาคไว �เป็น
หลกัฐาน เพื่อควบคมุระบบข�อมลู ในการบรหิารจดัการสิง่ของบรจิาค
อย�างทัว่ถงึและเป็นธรรม

กรณีทีบ่คุคล หน�วยงาน หรอืองค �กรใดจดัตัง้ศนูย �รบั
บรจิาคเพื่อช�วยเหลอืผู �ประสบ สาธารณภยั หากบคุคล หน�วยงาน
หรอืองค �กรนัน้ไม�ได �รบัมอบภารกจิใดๆ จากกองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � ให �บคุคล หน�วยงาน หรอืองค �กรนัน้
เป็นผู �รบัผิดชอบค�าใช �จ�ายในการขนย�ายและส�งมอบสิง่ของบรจิาค

๔.๑0 การยกเลกิสถานการณ �สาธารณภยั
(๑) ให�ตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ �สา

ธารณภยัอย�างใกล�ชดิและต�อเน่ือง พร �อมทัง้ตรวจสอบข�อมลูจากทกุ
แหล�งจนแน�ใจ และมีการยนืยนัความชดัเจนว�าสถานการณ �คลีค่ลาย
กลบัสู� ภาวะปกตแิล �ว ให �ผู �อาํนวยการท�องถิน่รายงานข�อมลูให �
ผู �อาํนวยการอาํเภอทราบ เพื่อประกาศยตุสิถานการณ � สาธารณภยัใน
พืน้ที่



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า六十八

(๒) เมื่อได �รบัการยนืยนัอย�างชดัเจนจากผู �อาํนวยการ
ท�องถิน่ ให �ประกาศยตุสิถานการณ �ว�าสาธารณภยัได �สิน้สดุลงแล�ว ให �
แจ �งข �อมลูดงักล�าวให �ผู �อพยพทราบเพื่อเตรยีมพร�อมในการอพยพกลบั
สู�พืน้ทีอ่าศยัของตนเองต�อไป

(๓) เมื่อยกเลกิหรอืปิดศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉินของ
อบต.มจุลนิท � ให �ส�งมอบภารกจิทีต่ �องดาํเนินการต�อให�หน�วยงานที่
รบัผิดชอบตามภารกจิของหน�วยงานนัน้ต�อไป เพื่อความต�อเน่ืองใน
การปฏบิตังิาน

๔.๑1 การอพยพกลบั
เมื่อประชาชนได�รบัแจ �งข�าวการยกเลกิสถานการณ �สา

ธารณภยัอย�างชดัเจน ให�ผู �นําชมุชนหรอืผู �นํากลุ�มอพยพรบีแจ �งผู �
อพยพเพื่อเตรยีมความพร�อมสาํหรบัการอพยพกลบัและรอรบัการแจ �ง
จดุอพยพกลบั โดยการจดัระเบยีบและลาํดบัก�อนหลงัของการอพยพ
กลบัอย�างเป็นระบบไปสู�พืน้ทีอ่าศยัของตนเอง พร�อมทัง้ประสานงานกบั
เจ �าหน�าทีท่ีร่บัผิดชอบควบคมุดแูลการอพยพกลบั

๔.๑2 การอพยพส�วนราชการ และองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่

ให �ศนูย �ปฏบิตักิารฉุกเฉิน อบต.มจุลนิท � แบ�งประเภท
ของส�วนราชการและองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ทีจ่ะอพยพมาอยู�ใน
พืน้ทีป่ลอดภยัตามลาํดบัและความจาํเป็นเร�งด�วน พร�อมทัง้กําหนด
พืน้ทีร่องรบัการอพยพส�วนราชการ ครอบครวัส�วนราชการ และองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ไว �ล�วงหน�า โดยการดาํเนินการอพยพให�เป็นไป
ตามแผนอพยพส�วนราชการ เพื่อให �สามารถบรกิารประชาชนได�
ตามปกติ

๔.๑3 การร �องขอรบัการสนับสนุนจากองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ข �างเคยีง

(1) ผู �อาํนวยการในเขตพืน้ทีท่ีต่ดิต�อหรอืใกล �เคยีงมี
หน�าทีส่นับสนุนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก�ผู �อาํนวยการซึง่
รบัผิดชอบในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
ตดิต�อหรอืใกล �เคยีงนัน้

(2) กรณีผู �อาํนวยการท�องถิน่มีความจาํเป็นต �องได �รบั
ความช�วยเหลอืจาก เจ �าหน�าทีข่องรฐั หรอืหน�วยงานของรฐัทีอ่ยู�นอก
เขตขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แห�งพืน้ทีข่องตน ให�แจ �งให �
ผู �อาํนวยการอาํเภอ หรอืผู �อาํนวยการจงัหวดัแลว �แต�กรณีเพื่อสัง่การ
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โดยเร็วต�อไป

บทที่ ๕
การปฏบิตัหิลงัเกดิภยั

การปฏบิตัหิลงัเกดิภยั (ฟ้ืนฟ)ู เป็นการดาํเนินการภายหลงั
จากทีภ่าวะฉุกเฉินจากสาธารณภยับรรเทาลง หรอืได �ผ�านพ�นไปแล�ว
เพื่อปรบัสภาพระบบสาธารณูปโภค การดาํรงชวีติ และสภาวะวถิี
ความเป็นอยู�ของชมุชนทีป่ระสบสาธารณภยัให�กลบัสู�สภาวะปกติ
หรอืพฒันาให�ดกีว�าและปลอดภยักว�าเดมิ (Build Back Better and
Safer) เป็นไปตามวงจรการจดัการสาธารณภยัสู�การสร �างใหม�ให �
ดกีว�าและปลอดภยักว�าเดมิ (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปัจจยั
ต�างๆ ในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัเข �ามาช�วยในการฟ้ืนฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซ�อมสร �าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ
(Rehabilitation) โดยมีหลกัการสาํคญัของการฟ้ืนฟู ได �แก�

การช�วยเหลอืผู �ประสบภยัให�สามารถช�วยเหลอืตนเองได �
เพื่อให �การดาํรงชวีติกลบัเข �าสู�ภาวะปกติ โดยไม�จาํเป็นต �องพึ่งพิง
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ความช�วยเหลอืจากภายนอกแต�เพียงอย�างเดยีว
ผู �ประสบภยัต �องมีส�วนร�วมในกระบวนการตดัสนิใจ จงึจะ

เกดิกระบวนการยอมรบัและ มีส�วนร�วมในขัน้ตอนต�างๆ ทีจ่ะ
ดาํเนินการ

พิจารณาความเสีย่งต�อภยัในการฟ้ืนคนืสภาพและการ
สร �างใหม�เสมอ เพื่อไม�ให �งบประมาณต�องสญูเสยีไปโดยเปล�า
ประโยชน �จากการเกดิสาธารณภยัครัง้ต�อไป

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจดัการสาธารณภยัสู�การสร �างใหม�ให �ดกีว�า
และปลอดภยักว�าเดมิ

กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.
มจุลนิท �จะดาํเนินการหลงัเกดิภยั ดงันี้

๕.๑ สาํรวจความต�องการของผู �ประสบภยัและความ
เสยีหายเบือ้งต �นภายในพืน้ทีป่ระสบภยัจนถงึระดบัครวัเรอืน โดย
วเิคราะห �ผลกระทบจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยัเพื่อ

สร�างใหม�ให �ดกีว�าและ
ปลอดภั กว�า ดิ
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ประเมินและวเิคราะห �ความสามารถของผู �ประสบภยัในการตอบโต�
สถานการณ �ฉุกเฉินด �วยตนเอง ความต�องการความช�วยเหลอืเพิ่มเตมิ
จากหน�วยงานภายนอก เช�น ความช�วยเหลอืด �านอาหาร น้ําดืม่ การ
รกัษาพยาบาล สขุอนามยัและการกําจดัสิง่ปฏกิลู เป็นต �น รวมทัง้
จดัทาํฐานข�อมลู การสาํรวจความเสยีหาย เพื่อเป็นข �อมลูในการฟ้ืนฟู
และกําหนดกรอบแนวทางในการสร �างคนืใหม�ได �อย�างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ โดยมีหลกัการปฏบิตัิ ดงันี้

๕.๑.๑ ชมุชน/หมู�บ �าน สาํรวจความเสยีหายระบบ
สาธารณูปโภคและสิง่สาธารณ ประโยชน �ต�างๆ จนถงึระดบัครวัเรอืน
รวมทัง้จดัทาํฐานข�อมลูการสาํรวจความเสยีหาย เพื่อเป็นข �อมลูใน
การฟ้ืนฟแูละกําหนดกรอบแนวทางในการสร �างคนืใหม�ได �อย�าง
เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ

๕.๑.๒ อบต.มจุลนิท � สาํรวจประเมินความจาํเป็นใน
การฟ้ืนฟภูายหลงัการเกดิ สาธารณภยั ดงันี้

(๑) ข�อมลูพืน้ฐานด�านชมุชน เช�น ประชากร
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

(๒) ข�อมลูด �านความเสยีหายจากสาธารณภยั
การจดัการในภาวะฉุกเฉิน การช�วยเหลอืจากภายนอก

(๓) ข�อมลูการวเิคราะห �ความสามารถในการ
เผชญิเหตขุองชมุชน ความอ�อนแอ หรอืความล�อแหลมต�อสาธารณ
ภยัทีเ่กดิขึน้

๕.๑.๓ สาํรวจและประเมินความจาํเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลงัเหตกุารณ �สาธารณภยั ควรสาํรวจข�อมลูดงัต�อไปนี้

(๑) ข�อมลูการฟ้ืนฟผูู �ประสบภยั เช�น ด �านอาหาร
การเงนิ สิง่ของเครือ่งใช � ทีพ่กัพงิ สขุภาพ สขุาภบิาล และสิง่แวดล�อม
การประกอบอาชพี และองค �ความรู � (การช�วยเหลอืยามฉุกเฉิน สขุาภบิาล
ฯลฯ) โดยให�คาํนึงถงึการฟ้ืนฟกูลุ�มเปราะบาง (กลุ�มเด็ก สตรมีีครรภ �
คนชรา ผู �ป� วย และผู �พิการ) ทีไ่ด �รบัผลกระทบจากสาธารณภยัเป็น
พิเศษ

(๒) ข�อมลูการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยั เช�น ทีอ่ยู�
อาศยั สถานศกึษา โรงพยาบาล สิง่ก�อสร �างต�างๆ การชลประทาน
การขนส�ง การสือ่สาร อตุสาหกรรม ระบบสขุาภบิาล เป็นต �น

๕.๑.๔ กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท �จดัตัง้คณะทาํงานประสานกบัชมุชน/หมู�บ �าน ให�
ตรวจสอบรายละเอยีดความเสยีหาย การให�ความช�วยเหลอื และ
ความต�องการเบือ้งต �นของผู �ประสบภยัโดยเร็ว
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๕.๑.๕ ดาํเนินการฟ้ืนฟโูครงสร �างพืน้ฐานทีเ่สยีหายใน
เบือ้งต �น โดยงบประมาณทีอ่ยู�ในความรบัผิดชอบ กรณีทีเ่กนิขดี
ความสามารถให�ขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

๕.๑.๖ รายงานสรปุการประเมินความเสยีหายและ
แนวทางการฟ้ืนฟไูปยงั กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัอาํเภอและจงัหวดั เพื่อขอรบัการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู
ซ�อมแซม และบรูณะโครงสร �างพืน้ฐานทีไ่ด �รบัความเสยีหาย
(คณะกรรมการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตัอิาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยัพิบตัจิงัหวดั (ก.ช.ภ.
จ.))

การประเมินความเสยีหายและความต�องการความ
ช�วยเหลอื จะต �องมีความเชือ่มโยงกบัการตอบสนองความต�องการ
ของผู �ทีไ่ด �รบัผลกระทบตามหลกัมาตรฐาน โดยคาํนึงถงึปัจจยัด �าน
ต�างๆ เช�น อายุ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สตรมีีครรภ �และผู �พิการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

๕.๒ กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � มีแนวทางปฏบิตักิารฟ้ืนฟู ดงันี้

๑. อบต.มจุลนิท � สาํรวจประเมนิความจาํเป็นในการ
ฟ้ืนฟหูลงัการเกดิสาธารณภยั ดงันี้

(๑.๑) ข�อมลูพืน้ฐานด�านชมุชน เช�น ประชากร
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

(๑.๒) ข�อมลูด �านความเสยีหายจากสาธารณภยั
การจดัการในภาวะฉุกเฉิน การช�วยเหลอืจากภายนอก

(๑.๓) ข�อมลูการวเิคราะห �ความสามารถในการเผชญิ
เหตชุมุชน ความอ�อนแอ หรอืความล�อแหลมต�อสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้

๒. สาํรวจและประเมินความจาํเป็นในการฟ้ืนฟภูายหลงั
เหตกุารณ �สาธารณภยั ดงันี้

(๒.๑) ข�อมลูการฟ้ืนฟผูู �ประสบภยั ควรมี
รายละเอยีดในแต�ละด �าน เช�น ด �านอาหาร การเงนิ สิง่ของ เครือ่งใช �
ทีพ่กัพิง สขุภาพ สขุาภบิาลและสิง่แวดล�อม การประกอบอาชพี และ
องค �ความรู � การช�วยเหลอืยามฉุกเฉิน สขุาภบิาล เป็นต �น โดยให�
คาํนึงถงึการฟ้ืนฟกูลุ�มเปราะบาง (กลุ�มเด็ก สตรมีีครรภ �คนชรา ผู �ป� วย
และผู �พิการ) ทีไ่ด �รบัผลกระทบจากสาธารณภยัเป็นพิเศษ

(๓.๒) ข�อมลูการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยั ควรมี
รายละเอยีดในแต�ละด �าน เช�น ทีอ่ยู�อาศยั การศกึษา การดแูลสขุภาพ สิ่



แผนปฏิบติัการในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๖1 หน�า七十三

๒ก�อสร �างต�างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส�ง การสือ่สาร
อตุสาหกรรม ระบบสขุาภบิาล เป็นต �น

๓. อบต.มจุลนิท � จดัทมีประเมินความเสยีหายและ
ความต�องการความช�วยเหลอื โดยประสานกบัอาํเภอท�าวุ �ง และ
จงัหวดัลพบรุี ให �ตรวจสอบรายละเอยีดความเสยีหาย การให�ความ
ช�วยเหลอืและความต�องการเบือ้งต �นของผู �ประสบภยัโดยเร็ว

๔. ประสานการปฏบิตักิบัอาํเภอ ให�ประสานการปฏบิตัิ
กบัคณะกรรมการให�ความช�วยเหลอืผู �ประสบภยัอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให�
เร�งสาํรวจความเสยีหายจากภยัพิบตักิรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อ
พิจารณาช�วยเหลอืผู �ประสบภยัตามหลกัเกณฑ �และวธิกีารที่
กระทรวงการคลงักําหนด และรายงานผล การสาํรวจความเสยีหาย
จากภยัพิบตักิรณีฉุกเฉิน ต�อคณะกรรมการให�ความช�วยเหลอื
ผู �ประสบภยัพิบตัจิงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาํเนินการ
ช�วยเหลอืผู �ประสบภยั

๕. ในกรณีทีค่วามเสยีหายมีมลูค�ามากกว�าวงเงนิทีผู่ �ว�า
ราชการจงัหวดัมีอาํนาจอนุมตัิ ให �ส�งเรือ่งให �กรมป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัพิจารณาเสนอขออนุมตัวิงเงนิช�วยเหลอืผู �ประสบภยั
จากวงเงนิงบกลางรายการสาํรองจ�ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจาํเป็นจาก
คณะรฐัมนตรี

๖. รายงานสรปุการประเมนิความเสยีหายและความจาํ
เป็นในเบือ้งต �น ให�ผู �อาํนวยการอาํเภอ ผู �อาํนวยการจงัหวดั
ผู �อาํนวยการกลาง ผู �บญัชาการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห�งชาติ และนายกรฐัมนตรทีราบตามลาํดบั

๕.2.1 การฟ้ืนฟรูะยะสัน้
เป็นการดาํเนินการต�อเน่ืองจากการค�นหา การ

บรรเทา และการช�วยเหลอืได �ยตุลิง เพื่อสนองความต�องการทีจ่าํเป็น
ของผู �ประสบภยั ธรุกจิ ชมุชนทีไ่ด �รบัผลกระทบจากสาธารณภยัใน
ระยะเร�งด�วนหรอืระยะสัน้ รวมถงึการจดัมาตรการด�านการรกัษา
ความปลอดภยัไม�ให �เกดิอนัตรายหรอืสาธารณภยั ซํา้ขึน้อกี การ
ประเมินความเสยีหายของโครงสร �างพืน้ฐาน การจดัเตรยีมทีพ่กั
อาศยัชัว่คราว และการให�บรกิารสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

(๑) การสงเคราะห �และช�วยเหลอืผู �ประสบภยัใน
เบือ้งต �น

เป็นการฟ้ืนฟดู �านสมรรถภาพทางกายให�แก�
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ผู �ประสบภยั เช�น การตรวจรกัษา ป�องกนัควบคมุโรค และการฟ้ืนฟู
ความแข็งแรงทางร�างกาย เป็นต �น รวมถงึการฟ้ืนฟดู �านสภาพจติใจและ
จติสงัคมของผู �ได �รบัผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ �นและช�วยเหลอืให�
เกดิการปรบัตวัให �เข �ากบัการเปลีย่นแปลง ตามความจาํเป็น โดย
ให�โรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพประจาํตาํบลมจุลนิท �เป็นหน�วยงาย
หลกัและมีแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

(๑.๑) การช�วยเหลอืและสงเคราะห �ผู �ประสบภยั
- แจ �งให �ชมุชน/หมู�บ �าน สาํรวจตรวจสอบ

ข�อมลูผู �ประสบภยัและความเสยีหาย เพื่อให �ความช�วยเหลอืต�างๆ ตรง
กบัข �อเท็จจรงิตลอดจนส�งผู �ประสบภยักลบัภมูิลาํเนา

- ให�มีการประสานงานระหว�างหน�วยงาน
ของรฐั และองค �กรภาคเอกชนในการสงเคราะห �ผู �ประสบภยัให�เป็นไป
อย�างมีระบบ รวดเร็ว ทัว่ถงึ และหลกีเลีย่งความซํา้ซ �อน ในการ
สงเคราะห �ผู �ประสบภยั

- ให�ชมุชน/หมู�บ �าน จดัทาํบญัชรีายชือ่
ผู �ประสบภยัและทรพัย �สนิ ทีเ่สยีหายไว �เป็นหลกัฐานเพื่อการ
สงเคราะห �ผู �ประสบภยั พร �อมทัง้ออกหนังสอืรบัรองให�ผู �ประสบภยัไว �
เป็นหลกัฐานในการรบัการสงเคราะห �และฟ้ืนฟู

- จดัให�มีการรกัษาพยาบาลแก�
ผู �ประสบภยัอย�างต�อเน่ืองจนกว�า จะหายกลบัมาดาํรงชวีติได �
ตามปกติ รวมทัง้จดัการทีพ่กัอาศยัชัว่คราว และระบบสขุาภบิาลแก�
ผู �ประสบภยั ในกรณีทีต่ �องอพยพจากพืน้ทีอ่นัตราย

- ให�การสงเคราะห �แก�ครอบครวัของผู �ที่
ประสบภยัอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะในกรณีทีผู่ �เป็นหวัหน�าครอบครวั
ประสบภยัจนเสยีชวีติหรอืไม�สามารถประกอบอาชพีต�อไปได� โดย
การให�ทนุการศกึษาแก�บตุรของผู �ประสบภยัจนจบการศกึษาภาคบงัคบั
และโดยการจดัหาอาชพีให�แก�บคุคลในครอบครวั

- เลีย้งดผูู �ประสบภยัทีไ่ม�สามารถช�วย
ตวัเองได �ในระยะแรก เช�น ดแูลเด็กกําพร �า นักเรยีน นักศกึษา คนพิการ
และผู �สงูอายทุีป่ระสบภยั

(๑.๒) การป�องกนั เฝ�าระวงั และควบคมุโรค
ระบาด ทัง้คนและสตัว �

(๑.๓) ประชาสมัพนัธ �เพื่อเสรมิสร �างขวญัและ
กําลงัใจของประชาชนให�คนืสู�สภาพปกตโิดยเร็ว

(๑.๔) รายงานข�าวและประชาสมัพนัธ �ข�าวสาร
ต�อสาธารณชนให�ทราบสถานการณ �เป็นระยะๆ

(๒) การฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยั
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เป็นการบรูณะทีอ่ยู�อาศยั โครงสร �างพืน้ฐาน
ต�างๆ ทีไ่ด �รบัความเสยีหายจากเหตกุารณ �สาธารณภยัให�กลบัสู�
สภาพทีส่ามารถใช�งานได� ทัง้นี้ ควรให�ความสาํคญักบัการฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อมด�วยตามความเหมาะสมกบั
สถานการณ �และการใช �งาน หากการบรูณะโครงสร �างและสิง่ก�อสร �าง
หรอืการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อมทีต่ �องฟ้ืนฟใูห �ดกีว�า
เดมิ อาจต�องใช �เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกําหนดแผนงาน
ไว �ในการฟ้ืนฟรูะยะยาวต�อไป และการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยัในระยะ
เริม่ต �นให �ปฏบิตัิ ดงันี้

(๒.๑) ทาํความสะอาดบ�านเรอืน ชมุชน และสิง่
สาธารณประโยชน � ในพืน้ทีป่ระสบภยั และขนย�ายขยะมลูฝอย

(๒.๒) ให� อบต.มจุลนิท � ทีเ่กดิเหตุ ดาํเนินการ
ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยั ปรบัสภาพภมูิทศัน � และแก�ไขปัญหาสิง่แวดล�อม
และมลภาวะเป็นพิษ

(๒.๓) กรณีทีเ่กนิขดีความสามารถของ อบต.
มจุลนิท � ให �หน�วยงานทีร่บัผิดชอบโครงสร �างพืน้ฐานนัน้ๆ ดาํเนินการ
ฟ้ืนฟู ซ�อมแซม และบรูณะโครงการทีไ่ด �รบัความเสยีหาย ดงันี้

- ทางหลวงแผ�นดนิและเส �นทางคมนาคม
ดาํเนินการโดยแขวงทางหลวงและแขวง

ทางหลวงชนบท
- ระบบไฟฟ�า
ดาํเนินการโดยการไฟฟ�าส�วนภมูิภาค

จงัหวดัลพบรุี และการไฟฟ�าฝ� ายผลติแห�งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดาํเนินการโดยการประปาส�วนภมูิภาค

จงัหวดัลพบรุี
(๒.๔) ให�รือ้ถอนซากปรกัหกัพงั และซ�อมแซม

สิง่สาธารณูปโภค โครงสร �างพืน้ฐานและอาคารบ�านเรอืนของ
ผู �ประสบภยั เพื่อให �สามารถประกอบอาชพีได �ต�อไป

(๒.๕) ซ�อมแซมสถานทีร่าชการ โรงเรยีน
สถานศกึษา วดั โบราณสถาน สถานทีร่าชการ สถานทีท่�องเทีย่ว และ
สาธารณูปโภคต�างๆ ให�กลบัมาใช �งานได �ดงัเดมิ

(๒.๖) พืน้ทีป่ระสบภยั เช�น การเก็บซาก
ปรกัหกัพงั การตรวจสอบ ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบ
วางผงัเมือง การจดัหาแหล�งน้ําอปุโภคบรโิภค การจดัทาํภมูิทศัน �
ดาํเนินการโดยสาํนักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัลพบรุี สาํนัก
ชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานจงัหวดัลพบรุี องค �การบรหิาร
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ส�วนจงัหวดัลพบรุี และหน�วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข �อง
๕.2.2 การฟ้ืนฟรูะยะกลาง/ระยะยาว

(๑) การฟ้ืนฟรูะยะกลางเป็นการดาํเนินการ
ต�อเน่ืองโดยการประสานและสนับสนุนชมุชนทีป่ระสบภยั ฟ้ืนฟู หรอื
สร �างสิง่อาํนวยความสะดวกในการดาํรงชวีติขึน้ใหม� การฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิและสิง่แวดล�อม รวมทัง้สภาพร�างกาย จติใจ และสงัคมของ
ผู �ประสบภยั โดยให�ปฏบิตัิ ดงันี้

- การฟ้ืนฟโูครงสร �างพืน้ฐานต�างๆ ทีจ่าํเป็น
ต�อการดาํรงชวีติ เช�น ประปา ไฟฟ�า ระบบโทรคมนาคม เป็นต �น

- การฟ้ืนฟแูละเสรมิสร �างความเข �มแข็งทาง
เศรษฐกจิ

สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �เป็นหน�วยหลกั
ในการฟ้ืนฟแูละเสรมิสร �างความเข �มแข็งทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้ ให �
สามารถร�วมมือกบัภาคเอกชน

(๒) สาํหรบัการฟ้ืนฟรูะยะยาว เป็นการ
ดาํเนินการต�อเน่ืองจากระยะกลาง ซึง่อาจใช �เวลาหลายเดอืนหรอื
หลายปีนับจากหลงัเกดิสาธารณภยั โดยมุ�งเน�นการกลบัสู�สภาวะปกติ
หรอืให �ดยีิง่ขึน้กว�าเดมิ โดยหน�วยงานทีเ่กีย่วข �องทาํการสาํรวจและ
จดัทาํแผนโครงการ เพีอ่วางแผนการฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กดิภยั ให �สามารถ
รองรบัสาธารณภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได�ดกีว�าและปลอดภยักว�าเดมิ
โดยมีแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้

- สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท �เป็นหน�วยหลกั
ในการวางแผนและดาํเนินกจิกรรมฟ้ืนฟชูมุชนร�วมกบัหน�วยงานที่
เกีย่วข �องได �อย�างมีประสทิธภิาพ โดยอาศยัการมีส�วนร�วมกบัชมุชน
เพื่อให �มีความพร�อมรบัมือและฟ้ืนกลบัอย�างรวดเร็ว เป็นการ
ดาํเนินงานฟ้ืนฟทูีต่�อเน่ืองจากการบรรเทาภยัทีเ่กดิขึน้ การให�ความ
ช�วยเหลอืทางวชิาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบแุละตดิตามการ
แก�ไขความขดัแย �งและการลดความแตกต�าง การประยกุต �ใช �
หลกัการพฒันาอย�างยัง่ยนืในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสานความต�องการทีย่งัไม�ได �รบัการช�วยเหลอื

- กองช�าง อบต.มจุลนิท � เป็นหน�วยหลกัใน
การวางแผนและดาํเนินให�มีการบรูณะและการก�อสร �างทีอ่ยู�อาศยัที่
ถกูทาํลายและได�รบัความเสยีหายใหม�หรอืพฒันาทีอ่ยู�อาศยัถาวร
เพื่อเป็นทางเลอืกใหม�ในการแก�ไขปัญหาด�านทีอ่ยู�อาศยัทีจ่ะรองรบั
โดยชมุชนมีส�วนในการเสรมิสร �างความถาวรยัง่ยนืและความต�านทาน
ต�อสาธารณภยัของทีอ่ยู�อาศยั ทัง้นี้ การฟ้ืนฟทูีอ่ยู�อาศยัมุ�งทีจ่ะแก �ไข
ปัญหาด�านทีอ่ยู�อาศยัให �ผู �ประสบภยัหลงัการเกดิสาธารณภยัเพื่อ
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ป�องกนัและลดผลกระทบต�อสาธารณภยัทีจ่ะเกดิขึน้อกี
- สาํนักงานปลดั อบต.มจุลนิท � เป็นหน�วย

หลกัในการวางแผนและดาํเนินปกป�องทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล�อมและทรพัย �สนิทางประวตัศิาสตร �ในการดาํเนินงานตอบโต�
และฟ้ืนฟทูีเ่หมาะสม เพือ่ทีจ่ะสงวน อนุรกัษ �บรูณะและปฏสิงัขรณ �ให �
กลบัคนืสู�สภาพเดมิหรอืดกีว�าหรอืปลอดภยักว�าเดมิ

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟดู �านต�างๆ
(๑) ด�านสขุภาพและการบรกิารสงัคม
เป็นการเสรมิสร �างความพร�อมทีจ่ะรบัมือและ

การฟ้ืนกลบัสู�ภาวะปกตไิด �อย�างรวดเร็วของ อบต.มจุลนิท � ในการ
บรกิารด �านสขุภาพและการบรกิารด �านสงัคมของบคุคลและชมุชน ที่
ประสบภยั ครอบคลมุถงึการสาธารณสขุ สขุภาพจติ และการบรกิาร
ทางการแพทย �โดยให�โรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพประจาํตาํบล
มจุลนิท �เป็นหน�วยงานหลกัในการดาํเนินการ

(๒) ด�านทีอ่ยู�อาศยั
(๒.๑) บรูณะและก�อสร �างทีอ่ยู�อาศยัทีถ่กู

ทาํลายและได�รบัความเสยีหายใหม�หรอืพฒันาทีอ่ยู�อาศยัถาวร เพื่อ
เป็นทางเลอืกใหม�ในการแก�ไขปัญหาด�านทีอ่ยู�อาศยัทีจ่ะรองรบัความ
ต�องการของชมุชนได�อย�างมีประสทิธภิาพ

(๒.๒) ภารกจิสนับสนุนการฟ้ืนฟทูีอ่ยู�อาศยัมุ�งที่
จะแก �ไขปัญหาด�านทีอ่ยู�อาศยั หลงัการเกดิสาธารณภยั เพื่อป�องกนั
และลดผลกระทบต�อสาธารณภยัทีจ่ะเกดิขึน้อกี กรณีทีเ่กนิขดี
ความสามารถให�หน�วยงานทีร่บัผิดชอบโครงสร �างพืน้ฐานนัน้ๆ
ดาํเนินการฟ้ืนฟู ซ�อมแซม และบรูณะโครงการ ทีไ่ด �รบัความเสยีหาย
และขอรบัการสนับสนุนจากหน�วยเหนือขึน้ไปตามลาํดบั เช�น
งบประมาณของจงัหวดั งบประมาณของกรม กระทรวง หน�วยงานนอก
ภาครฐั องค �กรระหว�างประเทศ หรอืงบกลาง

(๓) ด�านสิง่แวดล�อม
(๓.๑) ขนย�ายขยะมลูฝอย แก�ไขปัญหา

สิง่แวดล�อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรกัษาปกป�อง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม และทรพัย �สนิทางประวตัศิาสตร �
อนุรกัษ �บรูณะและปฏสิงัขรณ �ให �กลบัคนืสู�สภาพเดมิหรอืดกีว�าเดมิตามที่
ชมุชนร �องขอ

(๓.๓) ให�หน�วยงานทีม่ีหน�าทีร่บัผิดชอบในทกุ
ระดบัรวมถงึหน�วยงานภาคเอกชนทีเ่ป็นเครอืข�ายให�สนับสนุน
แผนงานและภารกจิสาํคญัทีจ่ะต �องดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิาร
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ในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท � ทีก่ําหนด
วธิกีารทีจ่ะใช �ทรพัยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได�ตรงความ
ต�องการของชมุชนและเพียงพอ

บทที่ ๖
การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
ของ อบต.มจุลนิท � ไปสู�การปฏบิตัิ

๖.๑ แนวทางการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารในการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท � ไปสู�การปฏบิตัิ

แผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๖1 ได �จดัทาํขึน้โดยใช�กรอบแนวคดิให�
สอดคล�องกบัแผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอาํเภอ พ.ศ. ๒
๕๕๘และแผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๘
มแีนวคดิการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั ประกอบด�วย การ
มุ�งเน�นการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั การบรูณาการการจดัการ
ในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสทิธภิาพการฟ้ืนฟอูย�างยัง่ยนื และการ
ส�งเสรมิความร�วมมือระหว�างประเทศในการจดัการความเสีย่ง จาก
สาธารณภยั ซึง่การจะดาํเนินการให�บรรลผุลสมัฤทธิต์ามวตัถปุระสงค �
ต �องอาศยัการบรูณาการจากทกุภาคส�วน ทัง้ภาคราชการ พลเรอืน ทหาร
ตาํรวจ ภาคเอกชน มลูนิธ/ิอาสาสมคัร และองค �การสาธารณกศุล โดยมี
แนวทาง ดงันี้

ตารางที ๖-๑ : แนวทางการดาํเนินงานในการขบัเคลอืนแผนไปสู�การ
ปฏบิตัิ

ลาํดั
บที่ การดาํเนินการ หน�วยงานที่

รบัผิดชอบ
๑ ดาํเนินการเผยแพร�ประชาสมัพนัธ �ให �ความรู � - อบต.มจุลนิท �
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ลาํดั
บที่ การดาํเนินการ หน�วยงานที

รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๖1
รวมทัง้แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัทอีาจเกดิขึน้ ในพืน้ทขีอง
ตนเอง เพื่อสร �างความตระหนักให�กํานัน
ผู �ใหญ�บ �าน อาสาสมคัร คนในชมุชน/ท�องถิน่
ได �รบัรู � รบัทราบ เข �าใจถงึระเบยีบกฎหมายที่
เกีย่วข �องกบัสาธารณภยั และสร �างการมีส�วน
ร�วมของ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
ในพืน้ที่

- หน�วยงานที่
เกีย่วข �องกบั
การป�องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

๒ จดัให�มีการประชมุกองอาํนวยการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � อย�าง
น�อยทกุ ๒ เดอืน อย�างต�อเน่ือง เพื่อใช �เป็น
กลไกและเวทใีนการบรูณาการการทาํงาน
ระหว�างหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง ตัง้แต�ภารกจิ
ด �านการป�องกนั การลดผลกระทบ และการเต
รยีมความพร�อม การร�วมวเิคราะห �ประเมินความ
เสีย่งจากสาธารณภยัในพืน้ที่

- อบต.มจุลนิท �
- หน�วยงานที
เกีย่วข �องกบั
การป�องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

๓ มีส�วนร�วมกบัอาํเภอท�าวุ �ง และจงัหวดัลพบรุี
อย�างต�อเน่ือง เพื่อเชือ่มการทาํงานอย�าง
ประสานสอดคล�อง โดยจดัประชมุแลกเปลีย่น
ข �อคดิเห็นการดาํเนินการกจิกรรม เช�น ร�วม
สาํรวจประเมินวเิคราะห �พืน้ทเีสยีง ปัจจยัเสยีง
ทีท่าํให �เกดิภยั เป็นต �น

- อบต.มจุลนิท �
- ปภ.อ.ท�าวุ �ง
- สนง.ปภ.จว.
ลพบรุี

๔ การจดัทาํแผนเผชญิเหตสุาธารณภยัของ
อบต.มจุลนิท � การร�วมฝึกการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของกองอาํนวยการ
ป�องกนัและบรรเทา สาธารณภยัระดบัต�างๆ
เพือทดสอบและฝึกความชํานาญร�วมกบั
หน�วยงานต�างๆ ทีเ่กีย่วข �อง

- อบต.มจุลนิท �
- ปภ.อ.ท�าวุ �ง
- สนง.ปภ.จว.
ลพบรุี
- หน�วยงานที
เกีย่วข �องกบั
การป�องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

๕ จดัทาํแผนงานโครงการ เพื่อขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินภารกจิ เช�น
งบพฒันาจงัหวดั งบพฒันากลุ�มจงัหวดั
สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสร �างเสรมิ

- อบต.มจุลนิท �
- สาํนักงาน
จงัหวดัลพบรุี
- หน�วยงานที
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ลาํดั
บที่ การดาํเนินการ หน�วยงานที

รบัผิดชอบ
สขุภาพ (สสส.) กองทนุความปลอดภยัในการ
ใช �รถใช �ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม
องค �กรสาธารณกศุล โดยให�เชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตร �การเตรยีมพร�อมแห�งชาติ

เกีย่วข �องกบั
การป�องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการทไีด �มีการประเมิน
ความเสีย่งในพืน้ทีท่ีมุ่�งเน�นการลดความเสีย่ง
จากสาธารณภยั แก�ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน
ภาพรวมอย�างมีส�วนร�วมแบบบรูณาการ ซงึ
รฐับาลได�ให �ความสาํคญักบัการเตรยีมพร�อม
แห�งชาติ ประกอบกบัให�มีความเชอืมโยงและ
ส�งผลต�อทศิทางการพฒันาจงัหวดัและกลุ�ม
จงัหวดั โดยการเสนอขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณ ตามภารกจิของอาํเภอ/องค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ภายใต �แผนพฒันาท�องถิน่
เพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากจงัหวดั
และกลุ�มจงัหวดั โดยบรรจใุนแผนปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีจงัหวดัและกลุ�มจงัหวดั ทเีป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพฒันาจงัหวดั
และกลุ�มจงัหวดัต�อไป

- อบต.มจุลนิท �
- สาํนักงาน
จงัหวดัลพบรุี
- หน�วยงานที่
เกีย่วข �องกบั
การป�องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

๗ ให�ความรู �แก�ภาคเีครอืข�ายทีเ่กีย่วข �องทัง้ด �าน
วชิาการและการปฏบิตัิ สร �างองค �ความรู �เพื่อ
เป็นข �อมลูในการกําหนดนโยบายทัง้ระดบั
จงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัพืน้ที

- อบต.มจุลนิท �
- สพป.เขต 1
- สพม.

๘ สนับสนุน กํากบั ตดิตาม ให�คาํแนะนําในการ
จดัทาํแผนการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ชมุชน/หมู�บ �าน เพื่อเป็นกรอบปฏบิตังิานใน
ระดบัพืน้ทีใ่ห �มีความเชอืมโยงกบัแผนปฏบิตัิ
การในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบ
ต.มจุลนิท �

- อบต.มจุลนิท �

๙ การตดิตามและประเมินผล โดยการมีส�วนร�วม
ของหน�วยงานต�างๆ ทัง้ส�วนกลางและ
ระดบัพืน้ที่ การกําหนดให�จดัทาํรายงานผลกา
รดาํเนินงานให�ผู �อาํนวยการจงัหวดัเพื่อ
รายงานผลต�อไปยงัผู �อาํนวยการกลางและ
ผู �บงัคบับญัชาระดบัเหนือขึน้ไปทราบเป็น
ประจาํทกุปี รวมทัง้การตดิตามและประเมินผล
การนําแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทา

- อบต.มจุลนิท �
- ปภ.อ.ท�าวุ �ง
- สนง.ปภ.จว.
ลพบรุี
- สาํนักงาน
จงัหวดัลพบรุี
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ลาํดั
บที่ การดาํเนินการ หน�วยงานที

รบัผิดชอบ
สาธารณภยั อบต.มจุลนิท � ไปสู�การปฏบิตัิ
ในช�วงกลางแผนและ ปลายแผน พร�อมทัง้
พิจารณาแนวทางปรบัปรงุแผนฯ

๖.๒ การตดิตามและประเมินผล
เป็นกระบวนการดาํเนินงานด�านการกํากบัควบคมุ

เพื่อตดิตามความก�าวหน�าของภารกจิและหรอืประเมินว�าภารกจิสาํเร็จ
ตามวตัถปุระสงค �ทีก่ําหนดไว �หรอืไม� การตดิตามประเมินผล โดยปกติ
จะต �องกําหนดดชันีการตดิตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท �ในการ
พิเคราะห �ว�าสถานการณ �ทีต่รวจสอบวดัได �นัน้บรรลหุรอืไม�บรรลเุมื่อ
เทยีบกบัเกณท �หรอืดชันีทีก่ําหนด ประโยชน �ของการตดิตาม
ประเมินผลไม�เพียงแต�ช�วยให�ทราบความก�าวหน�า และหรอืความล�า
หลงัของการดาํเนินการ โดยใช�ดชันีประเมินว�าการดาํเนินการใกล�ถงึ
เป�าหมายทีก่ําหนดแค�ไหนเพียงไรแล�ว ยงัสามารถช�วยให�วเิคราะห �
เพิ่มเตมิให �ทราบปัจจยัเหตแุห�งความสาํเร็จและความล�มเหลวดงักล�าว
ได � ทาํให �เกดิประโยชน �ในการปรบัปรงุแนวทางดาํเนินการต�อไปได�

๖.๒.๑ แนวทางการตดิตามและประเมินผล

กําหนดกรอบการตดิตามและประเมินผล โดยสร�างความเข �าใจใน
สาระสําคญัของแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � แนวทางการผลกัดนัประเด็นสําคญัไปสู�การปฏบิตัิ
รวมทัง้แผนงาน/โครงการในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั แล�ว

รวบรวมข�อมลูภายใต�กรอบการตดิตามและประเมินผล ได�แก� (๑)
ข�อมลูปฐมภมูิทีไ่ด �จากการสํารวจภาคสนาม การระดมความคดิเห็น
และอืน่ๆ รวมทัง้ควรกําหนดเป�าหมายและพืน้ทีจ่ดัเก็บข �อมลูทีช่ดัเจน

ประเมินผลและวเิคราะห �ข �อมลูตามหลกัการทีก่องอาํนวยการป�องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจลนิท � กําหนดขึน้มา

จดัทํารายงานสรปุผลภาพรวม และข�อเสนอแนะ
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๖.๒.๒ หน�วยงานและภาคเีครอืข�ายดาํเนินการตดิตาม
และประเมินผล

ให�กองอาํนวยการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.มจุลนิท � เป็นหน�วยรบัผิดชอบหลกัในการดาํเนินงานตาม
แนวทางการผลกัดนัประเด็นสาํคญัไปสู�การปฏบิตัิ โดยให�จดัทาํ
รายงานการตดิตามและประเมินผลภาพรวมทีบ่รรลผุลตามเป�าหมาย
การจดัการสาธารณภยั ประเมินผลกระทบ การขบัเคลือ่น และสรปุ
ภาพรวมการตดิตามและประเมนิผลให�ผู �อาํนวยการอาํเภอเพื่อรายงาน
ผลต�อไปยงัผู �อาํนวยการจงัหวดั ผู �อาํนวยการกลางและผู �บงัคบับญัชา
ระดบัเหนือขึน้ไปทราบ เพื่อนําไปสู�การปรบัปรงุ แนวทางการ
ดาํเนินงานต�อไป

การจดัทาํรายงานผลการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตัิ
การในการป�องกนัและบรรเทา สาธารณภยั อบต.มจุลนิท � ไปสู�การ
ปฏบิตัิ เพื่อตอบสนองต�อเป�าหมายการจดัการสาธารณภยัของ อบต.
มจุลนิท �ให �มีประสทิธภิาพ ยกระดบัไปสู�มาตรฐานตามหลกัสากล
ตลอดจนนําปัญหาอปุสรรคและข�อเสนอแนะไปปรบัปรงุแผนปฏบิตัิ
การในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.มจุลนิท � ต�อไป

๖.๓ การวจิยัและพฒันา
เป็นกระบวนการของการศกึษา การเรยีนรู � และการ

ค�นหาแนวคดิ แนวทาง และวธิปีฏบิตัหิรอืสิง่ประดษิฐ �เพือ่นําไปใช�ใน
การพฒันาเทคนิค วธิกีาร รปูแบบการดาํเนินงาน หรอืระบบการจดัการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยัทีเ่ป็นประโยชน �ทัง้แก�ประชาชนและ
หน�วยงานทีเ่กีย่วข �องทกุภาคส�วน รวมทัง้การนําสิง่ทีไ่ด � มีการคดิค �น

นําเสนอรายงานสรปุผลให�ผู �บรหิารระดบัหน�วยงานพิจารณาให�
็

นําผลการประเมินเสนอให�ผู �อาํนวยการท�องถิน่

พิจารณาผลกัดนัแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณ
� ่ ปี
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หรอืค �นพบมาพฒันา ออกแบบ เปลีย่นแปลง ผลการดาํเนินงาน
กระบวนการดาํเนินงาน และการบรกิารให�มีลกัษณะรปูแบบใหม�
หรอืการปรบัปรงุให �ดขีึน้กว�าเดมิ และสามารถดาํเนินการร�วมกบั การ
ตดิตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข�อมลูภายใต�กรอบการ
ตดิตามและประเมินผลในลกัษณะของการทบทวนจากบทเรยีนและ
การเรยีนรู �ทัง้ก�อนการดาํเนินการ ระหว�างดาํเนินการ และเมื่อเสร็จสิน้
การดาํเนินการ โดยมีแนวทางการดาํเนินการวจิยัและพฒันา ดงันี้

(๑) อบต.มจุลนิท � เป็นหน�วยงานหลกัในการ
ประสานงานด�านการศกึษา ค�นคว �า และการวจิยัและพฒันาที่
เกีย่วข �องกบัการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร�วมกบั
สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน และหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง เพื่อนําองค �
ความรู �และเทคโนโลยมีาพฒันาและประยกุต �ใช �เพื่อการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท � ให �เหมาะสม

(๒) ศกึษาบทเรยีนของเหตกุารณ �สาธารณภยัสาํคญั
ทีผ่�านมาของ อบต.มจุลนิท � เพื่อให �ทราบข�อมลูข �อเท็จจรงิสาํหรบัไป
ประยกุต �ใช �ในการจดัการความเสีย่งสาธารณภยัให�มีประสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้

(๓) จดัทาํสรปุบทเรยีน (Lesson Learned) ของการ
เกดิสาธารณภยัครัง้สาํคญัทีผ่�านมาของ อบต.มจุลนิท � เพื่อเป็น
ประโยชน �ในการบรหิารจดัการในอนาคต

๖.๔ การทบทวนแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัของ อบต.มจุลนิท �

อบต.มจุลนิท � ได �ดาํเนินการตามกระบวนการทีก่ําหนด
ไว �ในแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.
มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๖1 และได�มีการตดิตามประเมินผลสมัฤทธิข์องแผน
หรอืมีสถานการณ �สาธารณภยัทีไ่ม�ได �กําหนดไว �ในแผน หรอืมีการ
วจิยัและพฒันา พบข�อบกพร�อง หรอืมีนวตักรรมการป�องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัทีท่นัสมยัและเหมาะสม ให� อบต.มจุลนิท �
พิจารณาทบทวนปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารในการป�องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั อบต.มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๖1 ได �ตามความเหมาะสมทกุปี
ตามพระราชบญัญตัปิ�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๔

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


