แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3

โดย
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 – 4522 - 7180
โทรสาร 0 – 4522 - 7179

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

แผนปฏิบัติการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. กลางใหญ่ พ.ศ. 2563

บทนำ
ปัจ จุบัน สถานการณ์ส าธารณภัย ของประเทศไทยทั้ง ที่เ กิด จากธรรมชาติ แ ละการกระทำของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว
พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด หรือ
มีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน
และของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
และช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริห ารส่วนตำบล
กลางใหญ่ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้อง
กั บแผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ. 2563 รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด/อำเภอ เพื่อให้การบริหาร
จัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย
โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑)

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลกลางใหญ่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย

คำนำ
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกั บ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สัง คมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการให้ ค วามช่ วยเหลื อ และบรรเทาภั ย ในลำดั บ แรกก่ อ นที่ ห น่ ว ยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้ นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งพื้นที่
(องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น
เป็ นผู้ ควบคุ มและสั่ งการเพื่อ ทำหน้ าที่ จัด การสาธารณภั ย ที่เกิด ขึ้น จนกว่าสถานการณ์ จะกลั บเข้าสู่ ภาวะปกติ
พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็น
ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้ อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕63 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕63 และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕58 และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(นายวิลาศ ไชยดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น

สารบัญ
หน้า
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
บทนำ
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
๑.๒.๒ สถิติภัย
๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
(เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัตริ ่วมกับอำเภอและจังหวัด
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล

๑
๑
๑
๑
๑
2
๒
๒
3
3
3
5
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๘
๘
๙
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๑๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
๓.๕ การแจ้งเตือนภัย
๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย
๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่
๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
๔.๒ การประกาศการเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๔.๓ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน
๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.๗ การอพยพ
๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)

๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๒๑
๒๑
๒๒
๒๔
๒5
๒๕
๒๕
๒6
๒๖
๒8
๒8
๒8
๒9
๓1
๓1
๓2
๓2
๓2
๓9
๓9
40
๔1
๔1
๔3
๔3
๔3

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
๔3
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔4
๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
๔6
๔.๑๒ การอพยพกลับ
๔6
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔6
๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๔6
๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2
๔7
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๔8
๕.1 การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
๔๘
๕.2 การฟื้นฟู
50
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
๕1
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕2
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
๕3
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕3
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 55
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๕7
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๕8
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล
๕8
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๕8
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕9
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ง. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
จ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฉ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก
ช. บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ฌ. บัญชีพื้นที่ปลอดภัย กรณีการเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่

สารบัญ (ต่อ)
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ฏ. คำสั่ งแต่ งตั้ ง คณะทำงานจั ด ทำ (ร่า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ฐ. การแบ่งมอบภารกิจตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
ฑ. การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ฒ. แผนงาน /โครงการ จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชน
ได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
ณ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด. (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment
Form)
ต. ใบรับสิ่งของ
ถ. แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนำ

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

๘

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

๑๒

แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

๒๖

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

๒8

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

30

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่
40
แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

45

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔8

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕

:
:
:
:
:

สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่
ตารางที่ ๑-๖ : ลำดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตารางที่ ๔–๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ ๔-๒ : การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๖–๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

3
๓
4
๔
๔
๕
๕
๖
๑๕
๑๗
๑๙
๓4
๓4
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๕5

ภาคผนวก ต

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ (ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้ำที่
สำคัญ ฯลฯ) ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือระดับ
น้ ำ ทะเล ประมาณ 68 เมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 41.9 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 26,187 ไร่
มีลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อกับตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อกับตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ติดต่อกับตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์การบริห ารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีพื้ นที่ รวมทั้ งสิ้ น 41.9 ตารางกิโลเมตร
หรือ 26,187.5 ไร่ แยกเป็นหมู่บ้านได้จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้.1.1.2.1 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 1
1.1.2.2 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 2
1.1.2.3 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 3
1.1.2.4 บ้านไผ่
หมู่ที่ 4
1.1.2.5 บ้านสวน
หมู่ที่ 5
1.1.2.6 บ้านโคก
หมู่ที่ 6
1.1.2.7 บ้านไผ่
หมู่ที่ 7
1.1.2.8 บ้านไผ่
หมู่ที่ 8
1.1.2.9 บ้านกลางใหญ่
หมู่ที่ 9
1.1.2.10 บ้านไผ่
หมู่ที่ 10
1.1.2.11 บ้านโคก
หมู่ที่ 11
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,125 คน
จำแนกเป็นเพศชาย 2,528 คน
เพศหญิง 2,597 คน
จำนวนครัวเรือน 1,430 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียด ดังนี้.แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านสวน
บ้านโคก
บ้านไผ่
บ้านไผ่
บ้านกลางใหญ่
บ้านไผ่
บ้านโคก
รวม

จำนวน
ครัวเรือน
183
95
119
156
132
103
98
174
160
112
98
1,430

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
311
336
157
181
263
252
265
276
204
219
189
166
188
170
324
315
256
278
198
222
173
182
2,528
2,597

รวม

หมายเหตุ

647
338
515
541
423
355
358
639
534
420
355
5,125

(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ณ 1 กรกฎาคม 2563)
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ข องตำบลกลางใหญ่ ประมาณร้อ ยละ 80 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมการเพาะปลูก
การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี 30,000 – 50,000 บาท
ที่มา : (ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมที่ สำคัญ สามารถเดินทาง
ติดต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง , เทศบาลตำบลบ้านกอก
และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยตำบลกลางใหญ่ ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย คือ ถนนแจ้งสนิท
( เส้นทางหมายเลข 23 ) และทางหลวงท้องถิ่น 2 สาย ( เส้นทางหมายเลข 2405 และ 2406 ) เชื่อมระหว่าง
หมู่ บ้ าน และมี ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กและลู กรั งกระจายตามหมู่ บ้ านต่ าง ๆ หลายสาย อี กทั้ งมี เส้ นทาง
การคมนาคมขนส่งติดต่อกับ อำเภอและจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งทางรถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง
๑.๑.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีลักษณะภู มิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบ
มีลำห้วย 2 สาย คือ ลำห้วยน้ำก่ำ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 2 , 3 , 9 และ ลำห้วยลำเหมือง
ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 4 , 7 , 8
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์ ส าธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่
ส่วนใหญ่เกิดภัยจากวาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากมีพื้นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่
4 , 7 , 8 และ 10 บ้ านไผ่ ที่ เกิ ด ภั ย ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และจากสถานการณ์ ส าธารณภั ย ดั ง กล่ า ว มั ก จะมี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การสูญเสียทรัพย์สิน จนถึงบาดเจ็บเล็กน้อย
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ที่สำคัญ ที่เกิดขึ้น
และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕61-62

รวม

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)
1
1

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จำนวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
(คน)
(หมูท่ ี่/ชุมชน) ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
หมู่ที่ 1,2,6,11
25
4
25
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
53,000.53,000.-

(ที่มา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

พ.ศ.
12 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
11 พ.ค. 60
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

รวม

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูท่ ี่/ชุมชน)

1
1
1
1
1
3

หมู่ 4 , 7 , 10
หมู่ 4 , 10
หมู่ 2 , 3
หมู่ 1,7,8,9,10
หมู่ 1,3,5,6,9
10

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบ้านเรือน
จำนวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
17
2
7
12
13
51

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
15,000.1,500.48,910.28,400
38,050
131,860

(ที่มา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
พื้นที่
จำนวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร่)
(ตัว)

พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมูท่ ี่/
ชุมชน)

2561

1

11

1,383

-

-

-

2562

1

11

1,397

-

-

-

2563

1

11

1,430

-

-

-

รวม

3

11

4,210

-

-

-

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)

(ที่มา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
พ.ศ.

๒๕60
๒๕61-63

รวม

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูท่ ี่/ชุมชน)

1
1

หมู่ที่ 1 , 5
2

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
3
7
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
150,000
150,000

(ที่มา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูท่ ี่/ชุมชน)

๒๕61
2562
รวม

1
1
2

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 5
2

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
7
2
9

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
-

(ที่มา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้
*** การจัดลำดับความเสี่ยงภัย ***
ตารางที่ ๑-๖ : ลำดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ลำดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4
5

ประเภทของภัย
วาตภัย
ภัยแล้ง
อุทกภัย
อัคคีภัย ไฟป่า
อุบัติเหตุจราจรทางถนน

ลักษณะของการเกิดภัย
พายุลมแรงพัดหลังคาบ้านเรือนราษฎรเสียหาย
ฝนทิ้งช่วง
น้ำท่วมนาข้าว และพื้นที่ทางการเกษตร (น้ำรอการระบาย)
ไฟไหม้ฟางข้าวในพืน้ ที่ไร่นาในฤดูแล้ง
จักรยานยนต์ล้มคว่ำ จากความประมาทของผู้ขับขี่

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่ านมา มี การเกิด สาธารณภั ยขึ้ นบ่ อ ยครั้ง และเกิ ดขึ้น เป็ น ประจำ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น
ได้ แก่ วาตภั ย , ภัย แล้ ง , อุ ท กภั ย , อัค คีภั ย ไฟป่ า นอกจากนี้ ภั ยจากการคมนาคม (อุบั ติ เหตุท างถนน)
ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่
ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ จะมีแนวโน้มการเกิดมากขึ้น
*** ปฏิทินสาธารณภัย ***
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรี ยมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน
อุทกภัย
ภัยแล้ง
พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ภัยหนาว

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดูร้อน
ฤดูร้อน
ฤดูร้อน

ปีใหม่
ปีใหม่

ตรุษจีน

ปีใหม่
สงกรานต์

ฤดู
หนาว

ปีใหม่
ฤดู
หนาว

หมายเหตุ : การเฝ้าระวังตลอดทั้งปี
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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บทที่ ๒
แนวคิดการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ปัจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ มากขึ้นกับ
การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบั บ นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามความหมาย “สาธารณภั ย ” ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕58 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ าจะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้น ที่
โดยเร็วเป็นลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอให้เสนอ
ต่อ ผู้ ว่า ราชการจัง หวัด พิ จารณาประกาศหรือ ยกระดั บ ของภั ย จากสาธารณภั ย ขนาดเล็ กเป็ น สาธารณภั ย
ขนาดกลางต่อไป
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 ได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นำไปสู่การพัฒ นา ที่ยั่งยื น รวมทั้ง เพื่ อเป็น การพั ฒ นาศักยภาพสั งคมและท้องถิ่นเพื่ อมุ่ง เข้าสู่ “การรู้รับ –
ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็น การลดโอกาสที่ จะได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภั ยอย่างเป็ นระบบ โดยการวิ เคราะห์ และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิ ด
ความเปราะบาง และเพิ่ม ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสัง คมให้ เข้มแข็ง ในการจัดการปัญ หาในปัจจุบั น
รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็ น การเผชิ ญ เหตุ แ ละจัด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ กเฉิน ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ม าตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญ เหตุการณ์ฉุ กเฉินที่ เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสู ญ เสี ย ที่ จ ะมี ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็น การปรับ สภาพระบบสาธารณู ปโภค การดำรงชี วิ ต และสภาวะวิถี ความเป็ น อยู่ข องชุ มชน
ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่ วมมื อระหว่ างประเทศให้ มีป ระสิทธิภ าพ ซึ่ง การจัดการ
ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยของประเทศจำเป็น ต้อ งได้รับ ความร่วมมือ จากทุ กภาคส่วน ทั้ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ โดยคำนึ ง ถึ ง ระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิ บั ติ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก
ในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศัก ยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็จะสามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลาย
กลุ่มในชุมชน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
มีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ (โครงการที่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
(๒) องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตำบลกลางใหญ่ ตั้ งงบกลางให้ เพี ยงพอต่ อการเผชิ ญ เหตุ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ นำเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หาก
งบประมาณไม่ เพี ยงพอ ให้ โอนเงิ นงบประมาณเหลื อจ่ าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่ นที่ ยังไม่ มี
ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจำเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สำหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒ นาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่ วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับ การป้ องกัน อุบัติภั ยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบตั ิภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น้ า ที่ จั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เสนอต่ อ
ผู้ว่ าราชการจังหวัด เพื่ อ ประกาศใช้ ต่อ ไป โดยมี อ งค์ ป ระกอบและอำนาจหน้ าที่ ต ามที่ ร ะบุ ในมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อำนวยการ ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และประสาน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบู ร ณาการข้อ มู ลและการปฏิ บั ติก ารของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญ เหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับ ในกรณี การจัด การสาธารณภั ยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบั ญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบั ติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ
(๔) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ สอดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง ดำเนิ น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(๕) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน้ าที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ
(๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมื อ งพั ท ยาให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชลบุ รี
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด
และผู้อ ำนวยการอำเภอ ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย พร้อ มทั้ง สนับ สนุน การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่
อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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(๖.๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ให้สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับ แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด
อุ บ ลราชธานี และแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอเขื่ อ งใน รวมถึ ง มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ การร้องขอ
โดยมีนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการ
(๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล
(กอปภ.อบต.) ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่
ได้ รับ มอบหมาย พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
เทศบาลบ้านกอก และองค์ก ารบริหารส่วนตำบลบ้านไทย หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิ ดหรือ คาดว่าจะเกิ ดสาธารณภัยขึ้ นในพื้ นที่ ให้ กองอำนวยการป้อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ จั ดตั้ งศู นย์ ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ น ท้ องถิ่ น ขึ้ น โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผูค้ วบคุมและสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอในเขต
พื้นที่ อำเภอเขื่องใน ทราบทันที
หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พื้ นที่ ติดต่อ หรือใกล้เคียง และหรื อ กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี)
รองผู้อำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อำนวยการเขต)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อำนวยการอำเภอ
(นายอำเภอเขื่องใน)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

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

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ
เมื่อเกิดหรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภั ย ให้ กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
องค์ การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จัด ตั้งศูน ย์ปฏิ บัติ การฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพื่ อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รั บผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง และหรือกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่ น เป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก
กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และ
สาธารณภั ยมี ความรุนแรงขยายเป็ นวงกว้าง ให้ผู้ อำนวยการท้อ งถิ่น องค์ก ารบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
รายงานผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมทั้งประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล
บ้านกอก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกอก และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทย ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้การสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น
จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลกลางใหญ่ และศู นย์ ป ฏิบั ติ การฉุ กเฉิน ท้ องถิ่ น
องค์ การบริ หารส่วนตำบลกลางใหญ่ กับศู นย์ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย หน่ วยพั ฒนาการเคลื่ อนที่ 51
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกองบิน 21 หรือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22
ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับ
ทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการ
ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภั ย จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕63 และข้อตกลงว่าด้วยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ระหว่างผู้อ ำนวยการ
จังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบั ติของ
หน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จั ด เจ้ าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ ศู น ย์ป ฏิ บั ติ การฉุ ก เฉิ น เทศบาลตำบลบ้ า นกอก
เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภั ย ให้เป็นไปอย่าง
มีเอกภาพ
(๒) จัดทำแผนประสานงานกับ องค์ การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ
และให้รายงานตัว ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ หรือผู้ อำนวยการท้องถิ่น
เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
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(๖) กรณี ห ลั งเกิ ด สาธารณภั ย ให้ อ งค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล องค์ ก รเอกชน ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อี กทั้ง ให้การรักษาพยาบาลเบื้อ งต้น แก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ ง
ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

รายนามภาคประชาสังคม
และองค์การสาธารณกุศล
มูลนิธิกู้ภัย อำเภอเขื่องใน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
.....................................................
.....................................................

โทรศัพท์/โทรสาร

รายชื่อผู้ประสานงาน

09 – 9169 – 6500
สายด่วน 1669

-เจ้าหน้าที่เวรประจำวันของศูนย์ฯ
-ระบบตอบรับอัตโนมัติ /
มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
Callcenter
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
กลางใหญ่ ฉบับนี้ มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ ตามแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันบรรเทาการลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม
ความพร้อม ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ก ารมุ่ งเน้ น การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เป็ น การลดโอกาสที่ จ ะได้รั บ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม
ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
การวิเ คราะห์ค วามเสี ่ ย ง, การประเมิน ความเสี ่ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิด รับ ต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)
ในการรับ มื อของชุ ม ชนที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิต และทรั พ ย์ สิ น การดำรงชี วิต และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่ หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ ในการวางแผนเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษ ย์ที่อาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้ อ งตนเอง ทำให้ ไ ม่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย หรือ ไม่ ส ามารถฟื้ น ฟู ไ ด้
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อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภั ย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิ ด
สาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระทำการอย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.๒.๒ ขั้น ตอนการประเมิน ความเสี่ย งจากสาธารณภัย ประกอบด้ว ย ๗ ขั้น ตอน
ได้แ ก่ ขั้นที่ ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึง
ข้อมู ลในอดี ต ขั้ น ที่ ๒ การประเมิ นภั ย ขั้ น ที่ ๓ การประเมิ นความล่ อแหลม ขั้ น ที่ ๔ การวิ เคราะห์ ความ
เปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดทำข้อมูลความ
เสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำกลางใหญ่
จัดที มประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่ อเข้าสำรวจพื้ นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริง จากเหตุการณ์
สาธารณภั ย และเป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อ าจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกำจัดความเสี่ยง
(การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
ทั้งนี้ ตั วอย่ างของทางเลือ กในการจัด การความเสี่ย งตามกลยุท ธ์ข้ างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน
และอุทกภัย
ประเภทของภัย

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง

แผ่นดินไหว
(ตัวอย่าง)

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง
ซึ่งจะได้รับผล
กระทบจากแรงสั่น
และบริเวณเสี่ยงต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การลดผลกระทบ
การเตรียม
ความพร้อม
ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหว
ออกกฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้าง
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ที่ดิน
โดยคำนึงถึง
ความเสี่ยง

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน
ซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว
การจัดเตรียมสิ่งของ
ยังชีพและสิ่งของ
สำรองจ่าย การฝึก
ทีมค้นหาและ
ช่วยเหลือ
การให้ความรูแ้ ก่
ประชาชน
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การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง
ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว
การรวมกลุ่ม
ความเสี่ยง
เงินทุนสำหรับ
ซ่อมสร้าง และ
กองทุนออมทรัพย์
ชุมชน สำหรับการ
ซ่อมสร้าง และ
ฟื้นสภาพ
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ประเภทของภัย
พายุโซนร้อน
และอุทกภัย
(ตัวอย่าง)

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การป้องกัน/
การลดผลกระทบ
การเตรียม
หลีกเลี่ยง
ความพร้อม
ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง ก่อสร้างแนวกำบัง การเฝ้าระวัง
ออกห่างจากชายฝั่ง ลมหรือใช้พื้นที่
การพยากรณ์
และเส้นทางพายุ
ทางธรรมชาติ
การเตือนภัย
รวมถึงบริเวณพื้นที่ ในการลดแรงลม
ล่วงหน้าสำหรับ
ต่ำซึ่งเสี่ยงต่อ
ก่อสร้างคันดินหรือ พายุไต้ฝุ่น
อุทกภัย
เขื่อนหรือกำแพง การเตือนภัยน้ำท่วม
คลื่น และอื่นๆ เป็น ล่วงหน้า
แนวกั้นน้ำ
การจัดการและ
ยกอาคารให้บริเวณ การวางแผนอพยพ
เสี่ยงต่อน้ำท่วม
การจัดเตรียม
อยู่เหนือระดับน้ำ สิ่งของยังชีพ
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้ การหาที่หลบพายุ
แนวกำบังธรรมชาติ ไต้ฝุ่นและกำหนด
เช่น ป่าชายเลน
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน
วางแผนที่ดิน เป็นต้น

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง
ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสำหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นที่น้ำท่วมถึง

รายละเอี ย ดเรื่ อ งการประเมิ น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.disaster.go.th./หน่ ว ยงานภายใน/กองนโยบายป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย /ดาวน์ โ หลด/
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ย งของพื้นที่ หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตำบลกลางใหญ่ ซึ่ง มีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ระดับความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
วาตภัย
หมู่ที่ 4,10 หมู่ที่ 2,3 หมูท่ ี่ 7
ภัยแล้ง

หมู่ที่ ..-..

หมู่ที่ 1 - 11 หมูท่ ี่ ..-..

อัคคีภัย

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 11

อุทกภัย

หมู่ที่ ..-..

หมู่ที่ 6 , 11

หมู่ที่ 1,2

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย

หมู่ที่ ..-..

หมู่ที่ ..-..

หมู่ที่ ..-..

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
เป็นพื้นที่โล่งกว้างรับลม
โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ
- น้ำในลำคลองแห้งขอด , โค ร ง ก าร ขุ ด ล อ ก
ฝนทิ้งช่วง และฝนไม่ตกต้อง แหล่ ง น้ ำ สาธารณะ
ตามฤดูกาล
ป ร ะ โย ช น์ ภ าย ใน
- น้ำในลำคลองซึ่งเป็นแหล่ง ตำบล
น้ำต้นทุนสำหรับผลิต
น้ำประปา ตื้นเขินจนไม่
เพียงพอ
สภาพอากาศร้ อ นจั ด ในฤดู โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
แล้ง ประกอบกับ เกิ ดความ จัดการขยะมูลฝอย ,
แห้งแล้วเป็นระยะเวลานาน โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป็นพื้นที่รับน้ำผ่าน จากลำ- โครงการขุ ด ลอกคู
น้ำชี , ฤดูฝนน้ำระบายได้ช้า คลอง ภายในตำบล
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดำเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และ
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน)
ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง

อุทกภัย

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย - ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ ำ เป็ น
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน ประจำทุกปี
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.............
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ลู ก บ้ า นพั ก - ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน มีก าร
อาศั ย ติ ด ริ ม แม่ น้ ำ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ฝึ ก ก าร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
หมู่ที่................................................... บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจำ
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - สนับสนุนเครื่องมือให้มี
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว
ภัยแล้ง

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร - มี เขื่ อ นหรื อ แหล่ ง น้ ำ
เกษตรกรจึ ง มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ ำ และระบบชลประทาน
ในปริ ม าณมากและต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ปี ทีด่ ี
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่..........................
- แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ ำ เพื่ อ การเกษตร - ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ ำ เดิ ม
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ ำล ำค ล อ ง ตื้ น เขิ น เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ ำ ไว้ ใ ช้ ใ น
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... ฤดูแล้ง

วาตภัย

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

- มีการบุกรุกทำลายป่าไม้
- มีการรณรงค์ในการ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ป่า เช่น การปลูกป่า
- ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ อ าก าศ โด ย ทั่ ว ไป - ติดตามสภาพ
อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมม รสุ ม ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... ช่วงฤดูมรสุม
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย - จัดหลักสูตรอบรม
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่....... บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้ครบถ้วน
- อาคารบ้านเรือนและ
- มี ก ารปรั บ ป รุ ง และ
สภาพแวดล้อมขาดการบำรุงดูแล
ซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
รักษาให้เกิดความปลอดภัย
ต่ า งๆ ให้ มี ส ภาพมั่ น คง
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... แข็ง แรง สามารถทนต่ อ
ลมพายุได้
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง

อัคคีภัย

หมู่ที่.....

สารเคมี หมู่ที่.....
และวัตถุ
อันตราย

หมู่ที่.....

หมูท่ ี่.....

หมู่ที่.....

หมู่ที่.....

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- ประชาชน ขาดความตระหนั ก - มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่................ อัคคีภัย
- ประชาชนไม่ ท ราบถึ ง แนวทาง - มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น และบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... ด้านอัค คี ภัย เป็ น ประจำ
ทุ ก ปี แล ะ ให้ ค วาม รู้
เกี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน
- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ในการประกอบการอยู่ในพื้นที่
ป้องกันและแก้ไขปัญ หา
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......................... ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท.
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญ หาสารเคมี และวัต ถุ
อันตราย

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ) ตามภาคผนวก ญ
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 41.9 ตาราง
กิโลเมตร สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก อัคคีภัย , วาตภัย และอุทกภั ย จึงให้ความสำคัญกับ
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้างเส้นทางคมนาคม , ก่อ สร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อ กคอนเวิร์ต) และราง
ระบายน้ำภายในตำบล เพื่อการส่งกำลังบำรุง และระบายน้ำข้ามระหว่างเส้นทางคมนาคมขึ้น เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้ านการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถู กต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดเก็บ
ข้อ มู ลสถิติ ภั ย และหาปั จจั ยที่ ท ำให้ เกิ ด ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เพื่ อเป็ น ฐานข้ อมู ล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
เป็ น การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพโดยเน้ น การอาศั ยชุ ม ชน/หมู่ บ้ า นเป็ น ศู น ย์ กลาง
ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อ นที่ ห น่ วยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ ค วามช่ วยเหลื อ รวมทั้ ง เป็ น การสร้ างภาคี เครื อข่ ายภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร้ า งความพร้ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้ งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุ งแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และแผนเผชิญ เหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/
หมู่บา้ น ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ
(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ ข้อ มูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ สาธารณภัยที่ อาจจะเกิ ดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อ มทั้ ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้ ง ข่ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ นไป
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ ำ กรมอุ ท กศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
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(๓.๓) จั ด ที ม ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับ สนในเหตุการณ์ ที่ จะเกิด ขึ้น และให้ความสำคัญ กับ ผู้ที่ต้ องช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ เช่น ผู้พิก าร
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให้มีอ าสาสมัค รและเครือ ข่า ยเฝ้ า ระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิ บัติ งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้ ง ข่าว เตื อนภัย ระดับ ชุม ชน ทำหน้ าที่ ติดตาม เฝ้าระวัง ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ การบริ หารส่ว นตำบลกลางใหญ่ แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสาร วิเคราะห์ และประเมิ น สถานการณ์ จาก
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ และจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
กลางใหญ่ มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผู้ประสบภั ย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพื้นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้ าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์ พั ก พิ งชั่ วคราว โดยกำหนดผู้ รับผิ ดชอบภายในศู นย์
พักพิ งชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิง ชั่วคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณี โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็ น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นขั้นต่ำของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริห ารส่ว นตำบล
กลางใหญ่ จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/
หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
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(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย
(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุ บัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุ การณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่ องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และให้ บ ริ ก ารได้ เมื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่ อดำเนิ น งานและให้ บริ การตามปกติ ตามระดับ การให้ บ ริก ารที่ กำหนดไว้ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งภั ย เช่ น แผนรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสำคัญ เป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทำความเข้ า ใจเรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให้ ส ำรวจชุ ม ชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
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(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้ นฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มี แ ผนรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย ในครอบครั ว เช่ น การสร้ างบ้ านเรือ นให้ มี ค วาม
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
๓.๕ การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้า ยไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริห ารส่ว นตำบลกลางใหญ่ แจ้ง เตื อนภั ยไปยั ง ชุม ชน/หมู่ บ้านในพื้ น ที่
ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่ อ มี ก ารยื น ยั น ข้ อ มู ล ว่ ามี โ อกาสเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น และประชาชนในพื้ น ที่
อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ำกว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ ป ลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้ น ำแนวทาง มาตรการ และขั้น ตอนการปฏิ บั ติจ า ก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้งเตือ นประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
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3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 ได้กำหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสู ง เจ้าหน้าที่
กำลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ให้ อ พ ยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่ ส ถานการณ์ จะรุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
สี น้ ำ เงิ น หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะเฝ้ าระวัง ให้ ติ ด ตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขีย ว หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะปกติ ให้ ติ ดตามข้อ มู ล
ข่าวสารเป็นประจำ
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน
เขื่อน การระบายน้ำ
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน
แม่น้ำ
• ติดตามระดับน้ำในคลอง
• ติดตามระดับน้ำทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า
• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การรับมือ
และอพยพ

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

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
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กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้ งรายงานผลการปฏิบัติง านตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้
รับแจ้งการเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นำชุม ชนหรือผู้น ำหมู่บ้ าน รวมทั้ ง อาสาสมัค รแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์ การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทางโทรศัพ ท์ห มายเลข 045 – 227180
วิทยุสื่อสาร ความถี่.........-........MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 045 - 227180
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง (โทรศัพท์0 045 - 2227/โทรสาร 045 - 227179) ตามแบบรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่.............- ...................MHz
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บทที่ ๔
การปฏิบัตขิ ณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุม และสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลำพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกอก
, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และ/หรือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเขื่องใน
๔.๑.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

ส่วนปฏิบัติการ
- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานส่งกำลังบำรุง
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
ฯลฯ

ที่ปรึกษา/ผู
่ยวชาญ
ที่ปรึก้เชีษา/ผู
้เชี่ยวชาญ

ส่วนอำนวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จำเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3

หน้า ๒๘

๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ คำแนะนำ ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค ำนึ งถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น สำคั ญ พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้ อ งทรัพ ย์ สิ น เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ฟื้ น ฟู สู่ ส ภาวะปกติ ค้ น หาและกู้ ภั ย กู้ ชี พ รั ก ษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและ
วัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ ปฏิบัติง านแก่กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ดำเนิ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสัง คม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3

หน้า ๒๙

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สำนักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)
- กองช่าง

-

ส่วนปฏิบัติการ
รองนายก อบต.
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - 11
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม.
ผู้นำชุมชน

-

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกูช้ ีพกู้ภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนในพืน้ ที่
ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

ปลัด อบต.กลางใหญ่
สำนักปลัด อบต. กลางใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - 11
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม.
- ผู้นำชุมชน

- เลขานุการนายก อบต.
- กองคลัง
- กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11
- สมาชิกสภา อบต. กลางใหญ่
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตำรวจบ้าน /อสม.
- ผู้นำชุมชน
ฯลฯ

-

ฯลฯ

ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจั ด บุ ค ลากรประจำศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น ปรั บ ได้ ต ามความเหมาะสม ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3

หน้า ๓๐

๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จัง หวัด) ดังนั้ น
เมื่อผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นแห่ ง พื้ น ที่ นั้ น ในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยการจั งหวัด
และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจสั่ง การ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิ บัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้ง ให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เ ข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยโดยเร็ว
และให้นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ พิจ ารณาระเบี ย บงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลำดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ
๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่ อมี การประกาศเขตพื้ น ที่ ประสบสาธารณภั ย แล้ ว หากสาธารณภัย ที่ เกิ ดขึ้ น นั้น เป็ น
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่ง หมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีน ายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็ นหัวหน้ากิ่ง อำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือ กิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และให้ ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจั ง หวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่ อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สำรวจความเสียหายจาก
ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามอำนาจหน้ า ที่ ที่ ก ำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ.
เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติจากการสำรวจความเสียหายดัง กล่าว
ข้างต้น
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.๔.1 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบั ติง านเข้ารายงานตัว ที่ศูน ย์บัญ ชาการเหตุการณ์
อำเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก เน้ น การค้ น หาผู้ ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิ บั ติ การระยะ ๒๔-๔๘ ชั่ วโมง (1 - 2 วั น) เน้ นการค้ นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิ บั ติ การระยะ ๔๘-๗๒ ชั่ วโมง (๒ - ๓ วั น) เน้ นการค้ นหา
ผู้รอดชีวิต การสื บหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้ องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
(2.4) การปฏิบั ติ ก ารค้ น หาหลั งระยะ ๗๒ ชั่ วโมงขึ้น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ ได้ ว างแผนการเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ
และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด้ านสถานการณ์
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์ เพิ่ มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจัด การข้ อ มู ล ให้ หั ว หน้ าที ม เป็ น ผู้ น ำในการสอบถามสำรวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภั ย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้ องเป็ นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบั ติ ได้
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ กำหนดโครงสร้ า งองค์ ก รปฏิ บั ติ
รับผิดชอบในการจัดการ สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญ ชาการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก และผู้อำนวยการจังหวัดตัดสิน ใจ
ยกระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ เป็ น การจั ด การสาธารณภั ย
ขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จะรับข้อสั่งการจาก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ ตามตารางที่ ๔-๑
ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
สาธารณภัย
ระดับ ๑
(อำเภอ/เทศบาล เข้าควบคุม
สถานการณ์)

องค์กรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะปกติ

องค์กรรับผิดชอบ
ในภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ (ศบก.อ.) จำนวน................แห่ง
ภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) จำนวน...........แห่ง
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง
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ผู้บัญชาการ
(ผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย)
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
ผู้อำนวยการอำเภอ

หน้า ๓๓

(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย
ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ลำดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๑
๒

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)
รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อรั บ แจ้ งเหตุ แ ละรายงาน สถาน การณ์ ให้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบ
เพื่อจะได้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์การเกิด สาธารณภัย เพื่ อการตัดสินใจ
แก้ปัญ หา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่ จะได้รับ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ
แจ้งเตือนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อ มูล การแจ้ งเตื อ นภั ย ต้อ งชั ดเจน ทั น เวลา ถูก ต้ อง และเข้าใจง่า ย
บ่งบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด

ส่วนอำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

๓
๔

๕
๖

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนอำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ
ส่วนอำนวยการ
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ลำดับที่

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

การปฏิบัติ
(๔) ในกรณี เ กิ ด ไฟฟ้ า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญ าณเตื อ นภั ย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น
อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอัน ตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่ จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ ง รายงานผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยการอำเภอ
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
กำหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็ น พื้ น ที่ เตรี ย มปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ ใช้เป็ น สถานที่ จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับ การมอบหมายภารกิจ ให้พ ร้อมใช้ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้ นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1 , 2 , 3 , 9 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 4 , 7 , 8 , 10 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 6 , 11 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 รับผิดชอบ
พื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และ
อาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการ
สาธารณภัย

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอำนวยการ

ส่วนปฏิบัติการ
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ลำดับที่

๑๒

การปฏิบัติ

การเผชิญเหตุ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ

(๑) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก ให้ ค วามสำคั ญ ในการค้ น หา
ผู้รอดชีวิตเป็ นลำดับ แรก ต่อ ด้วยการรักษาพยาบาลผู้บ าดเจ็บ มี แนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิก ำลังเข้าปฏิ บั ติก ารค้ นหาช่ วยเหลือ ผู้ป ระสบภั ยโดยเร็ ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให้ห น่วยกู้ชี พ กู้ภัยที่ มีศักยภาพเข้าปฏิ บัติง าน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่ องจักร
ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจำเป็ นของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณี พื้ น ที่ ใดเป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไม่ ส ามารถเข้ า พื้ น ที่
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่ วยงานทหารหรือตำรวจในพื้น ที่ หรือพื้น ที่ใกล้เคี ยงเพื่อช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิ งชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่ บ้านเรือ น
เสี ยหายอย่ างเร่งด่ ว นเป็ น ลำดั บ แรก และจั ดระเบี ย บศู น ย์พั กพิ ง ชั่ วคราว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมกำลั ง แพทย์ แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ ความเสี ย หายให้ เร่ ง
ซ่อมแซมเส้น ทางคมนาคม ระบบสื่อ สาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่ก รณี
ให้ ส ามารถใช้ ก ารได้ ห รือ จัด ทำระบบสำรองเพื่ อ ให้ ชุ ด ปฏิ บั ติก ารสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
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หน่วยรับผิดชอบ/
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(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสำคัญ ส่วนปฏิบัติการ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่ วคราว การรัก ษาพยาบาล การจั ด การศพ อาหาร น้ ำ ดื่ ม ยารั ก ษาโร ค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกำหนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่า งเกิ ด ภั ย และจั ด ทำบั ญ ชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรั กษาพยาบาล และเวชภัณ ฑ์
ที่จำเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ
(๒.๓) จั ด ส่ งปั จ จั ย สี่ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การดำรงชี วิ ต เช่ น อาหาร น้ ำ ดื่ ม
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้ น ทางคมนาค มที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ ง ติ ด ป้ า ยเตื อ น หรื อ วางแผนปิ ด กั้ น ช่ อ งทางจราจร
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้ าหน้าที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศู นย์ข้ อมู ลผู้ป ระสบภั ย เพื่ อรวบรวมและเป็น แหล่ง ข้ อมู ล
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสำคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสื บ หาญาติ การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงิน ชดเชย การค้น หาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณี มีผู้เสียชี วิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานที่ และอุป กรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บัน ทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจั ด หน่ ว ยบริ ก ารประกั น สั ง คมเคลื่ อ นที่ แ ละให้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมิน สถานการณ์ ภัย อย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น
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(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก (๑ วั น ) เป็ น ลำดั บ แรกก่ อ น
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชี วิ ต คนก่ อ น ตามด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านให้
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นกำลั ง พล เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ปกป้ องสถานที่ สำคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน
แหล่ง โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็ นต้น และปกป้ องระบบสาธารณู ปโภค เช่ น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทมี่ ีการอพยพ)
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภั ยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้ องต้น และรายงานให้ อำเภอเพื่ อประกอบการร้อ งขอการ
สนั บ สนุ น และนำไปกำหนดเป็ นมาตรการและแนวทางในการช่ วยเหลื อ เช่ น
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
เพื่ อ ทำหน้ าที่ ป ระสานข้ อมู ล ข่ าวสารสาธารณะที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดำเนิ น
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึ งข้ อมู ลที่ มี การเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดเวลา จึงเป็ นศูนย์ กลางของการติดต่ อ
สำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่ อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้ าที่ การปฏิ บั ติ ของสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ และหรื อ ตามบั นทึ ก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้ มี สถานที่ รองรั บศพ เก็ บรั กษาศพ (วั ด และตู้ แ ช่ ศ พ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ

ส่วนปฏิบัติการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนสนับสนุน
ส่วนสนับสนุน
ส่วนอำนวยการ

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ
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เมื่ อ สาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ น ที่ ยุ ติ แ ล้ ว ให้ ผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ นรายงาน ส่วนอำนวยการ
สถานการณ์ สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยัน สถานการณ์ สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติลงแล้ว ให้ดำเนิน การอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ
ส่วนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก สถานการณ์ สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย ส่วนอำนวยการ
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ
ให้ ประสานขอรับการสนั บสนุน จากกองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกอก , กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ านระบบและเครื่อ งมื อ สื่ อ สาร องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตำบล
กลางใหญ่ มอบหมายให้ สำนั กงานปลัดองค์ก ารบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำกับดู แลและใช้งานโทรศัพท์ ของ
หน่วยงาน หมายเลข 045 – 227180 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ตลอดจนกิ จการอื่น ๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ป กติ โดยกำหนดให้ สำนั ก งานปลัด เป็น ผู้
ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่ วยงานหลัก ที่ วางระบบสื่อ สารในภาวะฉุก เฉิ น ได้ แ ก่ สำนั กงานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 227180 และโทรสารหมายเลข 045 - 227179
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๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอเขื่องใน

-

-

045-391144

045-391145

2

สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

-

-

045-391111

-

3

พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน

-

-

045-391121

-

4

เกษตรอำเภอเขื่องใน

-

-

045-391118

-

5

หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัด

-

-

045-344635-7

045-344636-7

6

รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านกลางใหญ่

-

-

045-227089

-

7

รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านไผ่

-

-

045-227222

-

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อำเภอเขือ่ งใน
โทรศัพท์ 045 - 391100

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล
กลางใหญ่ , ไผ่
โทรศัพท์ 045 - 227089
และ 045 - 227222
สายด่วน ๑๖๖๙

 โทรศัพท์ 045 – 344635 - 7

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
โทรศัพท์ 045 - 227180
โทรสาร 045 - 227179
ความถี่วิทยุ 155.100 MHz

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลบ้านกอก
โทรศัพท์ 045 – 845101
045 – 412261
ความถี่วิทยุ 155.100 MHz

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขื่อง
ใน
โทรศัพท์ 045 - 391127
ความถี่วิทยุ 155.100 MHz

การไฟฟ้าภูมิภาค
อำเภอเขือ่ งใน
โทรศัพท์ 045 – 223021
สาขาย่อย 045 - 845100

วิทยุชุมชน
คนรักสุขภาพ
โรงพยาบาลเขื่องใน
โทรศัพท์ 045 - 203004

องค์กรภาคเอกชน
มูลนิธิร่วมกตัญญู
โทรศัพท์
09 – 9169 – 6500

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ให้ ส่ วนราชการและประชาชนได้ รับ รู้แ ละเข้ า ใจสถานการณ์ โดยผ่ านช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ก ำหนดไว้ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ ที่ถูกต้องและ
ลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นหน่วยงานหลัก
ดำเนินการ ดังนี้
๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุ กเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ
การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมู ลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุม ชน อาสาสมั ค รแจ้งเตือ นภั ย กองอำนวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดับ เหนื อขึ้ น ไป ร วมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.๖.๓ ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย
โทรโข่ง เป็นต้น
๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อ สารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น เกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนย์บั ญ ชาการเหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง รับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.๖.๗ ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญ ญาณเตือนภัย ไม่สามารถใช้ไ ด้
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
๔.๗ การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้น ที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้ นที่นั้ น
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก อง
กำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้ นที่ประสบภัย โดยมี ปลัดองค์การบริ หารส่วนตำบลกลางใหญ่
ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
องค์ก ารบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็ น ผู้ช่ วย ทุก ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ต้อ งประสานการปฏิ บั ติและรายงาน
สถานการณ์ ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์
045 - 227180
๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้ง เตือน ประชาชนต้องเตรียมตั วไว้ให้ พร้อมสำหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร
น้ำดื่ม เท่ าที่ จำเป็ น รวมทั้ งดูแลสภาพจิ ตใจในครอบครัวให้ อยู่ ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือ นต้ องปิ ด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว
๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน
หรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัด แบ่ ง ประเภทของบุ ค คลตามลำดั บ ความเร่ง ด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กำหนดไว้
๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทำความสะอาดสถานที่ปลอดภัย
(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
(๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่ อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพที่ ยัง ติดค้าง
อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
(๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผู้อพยพ
๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมั ครดูแลความปลอดภั ยบ้ านเรือนของผู้ อ พยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรื อนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลั บมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.๗.๖ จั ด ให้ มี ก ารอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ อ พยพ ให้ ห น่ ว ยงานอพยพอำนวย
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดัง กล่าวแจ้ง ให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
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๔.๘ แนวทางปฏิ บัติ ในการประเมิน ความเสีย หายและความต้อ งการความช่ วยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยมากภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเกิ ด ภั ย เป็ น การประเมิ น แบบคร่ า วๆ
เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ ห ลั ง จากเกิ ด ภั ย และทรั พ ยากรที่ จ ำเป็ น ทุ ก ๆ ด้ า น
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลำดับความสำคัญ ก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๘.๒ การประเมิ น แบบละเอี ย ด (detailed assessment) จะดำเนิ น การทั น ที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือ อย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัส ดุอุ ป กรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ ความช่วยเหลือ และความต่อ เนื่ อง ทั้ งนี้ จำเป็น จะต้อ งใช้ผู้ เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล
ที่ไ ด้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุ ปเสนอผู้ อำนวยการท้ องถิ่ นเพื่ อบริห ารจัด การทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่ให้ เกิด ความเสมอภาคและทั่ วถึ ง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้า นอาหาร
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัว อย่า ง) แบบประเมิน ภัย พิบัติขั้น ต้ น
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
พิจารณาเห็นว่า มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์ สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการรับ บริ จ าคและการให้ ค วามช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิน หรื อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ ท าง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบี ย บกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารว่ า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
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๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดระเบี ยบการเก็ บรักษาเงินบริจ าคและสิ่ง ของบริจาค รวมถึ งสถานที่ เก็บรัก ษาสิ่ง ของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง
เสมอภาค
๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณี ที่ บุ คคล หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ก รใดจัด ตั้ ง ศู น ย์ รับ บริ จ าคเพื่ อช่ ว ยเหลือ ผู้ ป ระสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาคเอง
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง
ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข้าถึง
สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด
อาชีพ

ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่จำเป็น
- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงที่ทำงาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
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ประเด็น
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง
- ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอำนวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
จั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ ายอาหาร ระบบสุ ขาภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒. การจัดการพื้นที่ของศูน ย์พักพิง ชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จำเป็ น แก่ ก ารดำรงชี วิ ตขณะที่ อ าศั ยอยู่ ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ วย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่ง ห่ม และยา
รักษาโรค
๒. ช่ ว ยเหลื อด้ านสุ ข ภาพอนามัย ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ทำหน้ า ที่ ป ระสานกั บ ผู้ ป ระสบภั ย
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระสบภั ย ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
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๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ สาธารณภั ย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อ ง
พร้อมทั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมี การยืนยัน ความชัดเจนว่าสถานการณ์ คลี่คลายกลับสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่ อ ได้ รับ การยื น ยั น อย่ า งชั ด เจนจากผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยการอำเภอ
ตามลำดั บ หรือ ผู้ ที่ได้ รับ มอบหมายให้ป ระกาศยุ ติส ถานการณ์ ว่าสาธารณภั ยได้ สิ้น สุด ลงแล้ ว ให้ แจ้ ง ข้อ มู ล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบั ติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่ วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๔.๑๒ การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง ข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้น ำ
ชุม ชนหรือ ผู้น ำกลุ่ มอพยพรีบ แจ้ งผู้อ พยพเพื่ อเตรี ยมความพร้อ มสำหรับ การอพยพกลับ และรอรั บ การแจ้ ง
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลัง ของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุก เฉิ น องค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลกลางใหญ่ แบ่ ง ประเภทของ
ส่วนราชการและองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จ ะอพยพมาอยู่ในพื้ น ที่ป ลอดภั ย ตามลำดับ และความจำเป็ น
เร่งด่ วน พร้อ มทั้งกำหนดพื้น ที่รองรับ การอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนได้ตามปกติ
๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
ตามพระราชบัญ ญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ าจะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ใด ให้ ผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น มี ห น้ า ที่
เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น
และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มาตรา ๒๓ ระบุ ว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้ นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แห่งพื้นที่นั้นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
หากสถานการณ์ ส าธารณภั ย ในพื้ น ที่ มี ค วามรุ น แรงและลุ ก ลามต่ อ เนื่ อ งยากต่ อ
การรับ มือ ให้ ผู้อ ำนวยการท้ อ งถิ่น แจ้งกองอำนวยการป้ อ งและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ (กอปภ.อ.) และ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
๔.๑๕.๒ จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๔.๑๕.๓ สถานการณ์ ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีส ถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป
๔.๑๕.๔ ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น กำลั ง คน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ
๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ ให้ ใ ช้ เ กณฑ์ เ งื่ อ นไขทางด้ า นพื้ น ที่ / ประชากร/ความซั บ ซ้ อ น/ศั ก ยภาพ
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่ างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกั น
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
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บทที่ ๕
การปฏิบัตหิ ลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรื อ ได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว เพื่ อ ปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การดำรงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) เป็ น ไปตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ างใหม่ ให้ ดี ก ว่ า และ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื ้น ฟู ซึ่ง หมายรวมถึ ง การซ่อ มสร้า ง (Reconstruction) และการฟื ้น สภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสำคัญของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภั ยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เสมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ให้ ดีกว่ าและปลอดภัยกว่ าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
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ในอดีตที่ผ่านมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้ อ ม การบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (การเผชิ ญ เหตุ ) และจั ด การหลั ง เกิ ด ภั ย (การฟื้ น ฟู )
ซึ่ง สถานการณ์ สาธารณภั ย ในปั จ จุ บั น นั บ วั น จะทวี ค วามรุน แรงมากยิ่ง ขึ้น ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสำคัญ กับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญ เหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ า งใหม่ ให้ ดี ก ว่ า และปลอดภั ย กว่ า เดิ ม
ตามแผนภาพที่ ๕-๑
๕.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริห ารส่วนตำบลกลางใหญ่
สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจากสาธารณภัย เพื่อประเมินและวิ เคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติ มจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจความเสียหาย เพื่ อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น สำรวจความเสี ย หายระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง สาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัว เรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สำรวจและประเมิน ความจำเป็ นในการฟื้ น ฟู ภายหลัง เหตุการณ์ สาธารณภั ย
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่ วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๕.๑.๔ กองอำนวยการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย องค์ก ารบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุ ป การประเมิ น ความเสี ย ห ายและแนวทางการฟื้ น ฟู ไ ปยั ง
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอและจั ง หวั ด เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ในการฟื้ น ฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๒ การฟื้นฟู
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้ ง ให้ ชุ ม ชนและหมู่ บ้ า น สำรวจความเสี ย หายของระบบสาธารณู ป โภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
๒. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ สำรวจประเมิ นความจำเป็ น ในการฟื้ น ฟู
หลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒.๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๒.๓) ข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ค วามสามารถในการเผชิ ญ เหตุ ชุ ม ชน ความอ่ อ นแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่อ งใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟื้ นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๔. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ จั ด ที ม ประเมิ น ความเสี ย หายและความ
ต้องการความช่วยเหลือ โดยประสานกับอำเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลราชธานี ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕. ประสานการปฏิ บัติกับ อำเภอ ให้ ประสานการปฏิบั ติกับคณะกรรมการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่ ง สำรวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยเร็ ว
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กระทรวงการคลัง กำหนด และรายงานผล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุ มัติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ
ผู้ อ ำนวยการจั ง หวั ด ผู้ อ ำนวยการกลาง ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย แห่ ง ชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง
เพื่อ สนองความต้อ งการที่จำเป็ นของผู้ประสบภั ย ธุรกิ จ ชุม ชนที่ ได้ รับผลกระทบจากสาธารณภั ยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่ พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ป้องกันควบคุ มโรค และการฟื้น ฟูความแข็ง แรงทางร่างกาย เป็ นต้น รวมถึงการฟื้น ฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกลางใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลไผ่ เป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้ง ให้ชุ มชน/หมู่ บ้ าน สำรวจตรวจสอบข้ อมูล ผู้ป ระสบภั ย และ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา
- ให้ มี ก ารประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้ ชุมชน/หมู่บ้ าน จัดทำบัญ ชีรายชื่ อผู้ประสบภั ยและทรัพย์สิ น
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้ งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จัด ให้ มีก ารรัก ษาพยาบาลแก่ ผู้ป ระสบภั ย อย่ างต่ อเนื่ องจนกว่ า
จะหายกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให้ ก ารสงเคราะห์ แ ก่ครอบครัว ของผู้ ที่ ประสบภั ยอย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในกรณี ที่ ผู้เป็ นหั วหน้าครอบครัวประสบภัย จนเสียชี วิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ ต่อไปได้
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพ ให้แก่
บุคคลในครอบครัว
- เลี้ ย งดู ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถช่ วยตั วเองได้ ในระยะแรก เช่ น
ดูแลเด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่ าวและประชาสั ม พั น ธ์ข่ าวสารต่ อสาธารณชนให้ ท ราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นทีป่ ระสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ให้ ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบโครงสร้ างพื้ น ฐานนั้ น ๆ ดำเนิ น การฟื้ น ฟู ซ่ อมแซม และบู รณะโครงการที่ ได้ รั บ
ความเสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานี และแขวงทางหลวง
ชนบทเขื่องใน
- ระบบไฟฟ้า
ดำเนินการโดยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็ ง แรงของอาคาร การออกแบบวางผัง เมื อ ง การจัด หาแหล่ง น้ ำอุ ปโภคบริโภค การจั ดทำภู มิทั ศ น์
ดำเนิ น การโดยสำนั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สำนั ก ชลประทานที่ 7 โครงการ
ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้ น ฟู ระยะกลางเป็ น การดำเนิ น การต่อ เนื่ องโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กองคลั งของ องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลกลางใหญ่ เป็ นหน่วยหลั ก
ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
(๒) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใช้
เวลาหลายเดื อนหรือหลายปี นับจากหลั งเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้ นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ ดียิ่งขึ้ น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ ใช้หลัก การพั ฒ นาอย่างยั่ ง ยืนในการวางแผน และการกำหนดการ
ประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ให้ มี ก ารบู ร ณะและการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ถู ก ทำลายและได้ รั บ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒ นาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญ หาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ย์ สิ น ทาง
ประวัติศ าสตร์ ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟู ที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บู รณะและปฏิ สั งขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ
บุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจำตำบลกลางใหญ่ และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจำตำบล
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลั ง การเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ สาธารณภั ย ที่ จะเกิ ด ขึ้ น อี ก กรณี ที่ เกิ น ขี ด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง หน่ วยงาน
ภาคเอกชนที่ เป็ น เครือข่ายให้สนั บสนุน แผนงานและภารกิจสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบั ติการ
ในการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลกลางใหญ่ ที่ก ำหนดวิ ธี การที่ จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้จั ด ทำขึ้น โดยใช้ กรอบแนวคิ ด ให้ ส อดคล้ องกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕63 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด พ.ศ. ๒๕63 มีแนวคิด
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนิ นการให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุ ประสงค์
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร
และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ มี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่น ของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง พื้นที่ นั้นเป็น ผู้รับ ผิด ชอบ
ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น
เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕63 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแต่ละ
ภาคส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลำดับที่

การดำเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่
พ.ศ. ๒๕๖3 รวมทั้ ง แนวทางปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การป้อ งกัน และบรรเทาสา
ธารณภั ย ที่ อ าจเกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ของตนเอง เพื่ อ สร้างความตระหนั ก ให้
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ
ถึงระเบียบกฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ สาธารณภั ย และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่

- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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ลำดับที่

การดำเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

๒

จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็น กลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่

๓

มี ส่ วนร่ว มกั บ อำเภอเขื่ อ งใน และจั ง หวัด อุ บ ลราชธานี อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเชื่อมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อ คิ ดเห็ น การดำเนิ น การกิ จกรรม เช่ น ร่วมสำรวจประเมิ น วิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น

- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- สนง.ปภ.อำเภอ
เขื่องใน
- สนง.ปภ.จว.
อุบลราชธานี
- ศูนย์ ปภ. เขต 13

๔

การจั ด ทำแผนเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
กลางใหญ่ การร่ ว มฝึ ก การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย ขอ ง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบ
และฝึกความชำนาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- สนง.ปภ.อำเภอ
เขื่องใน
- สนง.ปภ.จว.
อุบลราชธานี
- ศูนย์ ปภ. เขต 13
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

๕

จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่ น งบพั ฒ นาจั งหวัด งบพั ฒ นากลุ่ม จัง หวั ด สำนั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) กองทุ น ความปลอดภั ย ในการ
ใช้ ร ถใช้ ถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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ลำดับที่

การดำเนินการ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มี การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่ างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่ง ผลต่อทิศทางการพัฒนา
จัง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวัด โดยการเสนอขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามภารกิจ ของอำเภอ/องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น เพื่ อขอรับการสนั บสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจัง หวัด
โดยบรรจุในแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี จั ง หวัด และกลุ่ มจั ง หวัด ที่ เป็ น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

๗

ให้ ค วามรู้ แ ก่ ภ าคี เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
สร้ างองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการกำหนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ส่วนตำบลกลางใหญ่
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่
- สพป.อุบลราชธานี
- สพม.อุบลราชธานี
สนั บสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ - อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบั ติงานในระดับพื้นที่ ส่วนตำบลกลางใหญ่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

๘

๙

การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ ผู้ อ ำนวยการจั งหวั ด เพื่ อ รายงานผลต่ อ ไปยั ง ผู้ อ ำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมิ น ผลการนำแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในช่วงกลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

- อ งค์ ก าร บ ริ ห าร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
อำเภอเขื่องใน
- ส น ง .ป ภ .จ .
อุบลราชธานี
- ศูนย์ ปภ. เขต 13
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
อุบลราชธานี

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็ นกระบวนการดำเนิ น งานด้านการกำกับ ควบคุ ม เพื่ อ ติ ดตามความก้า วหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนิ นการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายที่กำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่ง ข้อมูล
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ กำหนดขึ้นมา

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ
โดยให้ จัด ทำรายงานการติ ดตามและประเมิ นผลภาพรวมที่ บรรลุ ผลตามเป้าหมายการจัด การสาธารณ ภั ย
ประเมิ น ผลกระทบการขั บ เคลื่ อ น และสรุ ป ภาพรวมการติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ ผู้ อ ำนวยการอำเภอ
เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับ บัญ ชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานต่อไป
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่ อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการ
สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล
ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิ บัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้
มี ก ารคิ ด ค้ น หรื อ ค้ น พบมาพั ฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการดำเนิ น งาน กระบวนการดำเนิ น งาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนิ นการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรี ย นรู้ ทั้ ง ก่ อ นการดำเนิ น การ ระหว่ า งดำเนิ น การ และเมื่ อ เส ร็ จ สิ้ น
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงาน
ด้านการศึก ษา ค้นคว้า และการวิจัยและพั ฒ นาที่เกี่ยวข้องกับการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกั บ
สถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่ อ นำองค์ค วามรู้และเทคโนโลยีมาพั ฒ นาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางใหญ่ เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญ ที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดั งนั้ น หาก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกลางใหญ่ ได้ ดำเนิ นการตามกระบวนการที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
พ.ศ. ๒๕๖2 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
และเหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
*****************************************

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์
0-4522-7179,
093-0700933

โทรสาร

1

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

-

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
นายอำเภอเขื่องใน

-

-

081-8779625

-

-

-

089-8463940

-

0-4539-1100

-

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

-

-

0-4539-1100

-

-

-

0-4539-1100

-

0-4539-1100

-

-

-

0-4539-1100

-

-

-

0-4542-3592

-

-

-

081-5490904

0-4539-1127

0-4539-1144

0-4539-1145

-

-

0-4539-1111

-

13

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ท้องถิ่นอำเภอเขื่องใน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน
สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน

-

-

0-4539-1121

-

14

เกษตรอำเภอเขื่องใน

-

-

0-4539-1118

-

15

หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัด

-

-

0-4531-3001

0-4534-4636-7

17

รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านกลางใหญ่

-

-

0-4522-7089

-

18

รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านไผ่

-

-

0-4522-7222

-

12

0-4522-7179

บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน
-

ความถี่
-

โทรศัพท์

โทรสาร

081-8057540

0-4534-4600

-

-

089-2034039

0-4534-4603

1
2

ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

3

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

-

-

0-4524-4875

-

4

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

-

-

0-4531-1052

0-4531-1053

5

สำนักงานประมงจังหวัด

-

-

0-4524-3033

0-4524-3033

6

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

-

-

0-4525-5005

0-4525-5005

7

สำนักงานเกษตรจังหวัด

-

-

0-4531-1052

0-4531-2693

8

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

-

0-4525-6139

0-4525-6139

9

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

-

-

0-4525-4720

0-4531-7258

10

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

-

-

0-4525-4855

0-4524-4318

11

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

-

-

0-4531-4703

0-4528-5518

12

สำนักงานแรงงานจังหวัด

-

-

0-4526-2340

0-4526-2580

13

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

-

-

0-4520-6226-8

-

14

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

-

-

0-4525-5459

-

15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

-

-

0-4526-2692

0-4524-4801

16

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

-

-

0-4524-4973

0-4524-4973

17

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

-

-

0-4525-4735

0-4524-3624

18
19

ตำรวจภูธรจังหวัด
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

-

-

0-4525-4008

0-4525-5112

-

-

-

-

ภาคผนวก ข
บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน
-

ความถี่
-

โทรศัพท์

โทรสาร

081-8057540

0-4534-4600

-

-

089-2034039

0-4534-4603

1
2

ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

3

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

-

-

0-4524-4875

-

4

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

-

-

0-4531-1052

0-4531-1053

5

สำนักงานประมงจังหวัด

-

-

0-4524-3033

0-4524-3033

6

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

-

-

0-4525-5005

0-4525-5005

7

สำนักงานเกษตรจังหวัด

-

-

0-4531-1052

0-4531-2693

8

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

-

0-4525-6139

0-4525-6139

9

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

-

-

0-4525-4720

0-4531-7258

10

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

-

-

0-4525-4855

0-4524-4318

11

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

-

-

0-4531-4703

0-4528-5518

12

สำนักงานแรงงานจังหวัด

-

-

0-4526-2340

0-4526-2580

13

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

-

-

0-4520-6226-8

-

14

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

-

-

0-4525-5459

-

15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

-

-

0-4526-2692

0-4524-4801

16

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

-

-

0-4524-4973

0-4524-4973

17

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

-

-

0-4525-4735

0-4524-3624

18
19

ตำรวจภูธรจังหวัด
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

-

-

0-4525-4008

0-4525-5112

-

-

-

-

บัญชีรำยชือ่ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำนพลเรือน
ประวัติ อปพร. (VST001)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกลำงใหญ่ อำเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลรำชธำนี
ลำดับ
1

รหัสบัตรประชำชน
3340400551120

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายประดิษฐ์ พิญญะพันธ์

ที่อยู่
20/2 หมู่ 3 ซอย - ถนน
- ตาบล/แขวง กลาง
ใหญ่ อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

2

3340400549362

นางละไม ภิญญะพันธ์

29 หมู่ 1 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

3

3340400173303

นายทวีศักดิ์ ทองมี

114 หมู่ 1 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

4

5340400125518

นายพูลสวัสดิ์ ทองมี

27 หมู่ 1 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง เขื่องใน
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

5

3340400177830

นายสุปัญญา ทองมี

53/1 หมู่ 1 ซอย - ถนน
- ตาบล/แขวง กลาง
ใหญ่ อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ
6

รหัสบัตรประชำชน
3450200114566

7

3340400180407

นายณรงค์ บุญเทียม

40 หมู่ 2 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

8

3340400550352

นายสุเทพ ทองมี

6 หมู่ 3 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

9

5340400083904

นางหนูกร ไชยมาตตร์

48 หมู่ 3 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

นางสาวจาลอง พงษ์สถิตย์

66 หมู่ 3 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

10 3304000552983

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายสุทธิพงษ์ เนียมสอน

ที่อยู่
2/2 หมู่ 2 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

11 3340400503435

นางสมาน อินทร์งาม

40 หมู่ 3 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายทวีศักดิ์ ภิญญะพันธ์

ที่อยู่
6 ทับ 1 หมู่ 3 ซอย ถนน - ตาบล/แขวง
กลางใหญ่ อาเภอ/เขต
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

13 3340400558655

นายจาปี สีสารวม

68 ทับ 1 หมู่ 4 ซอย ถนน - ตาบล/แขวง
กลางใหญ่ อาเภอ/เขต
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

14 3340400561397

นายบุญสิงห์ หลักคา

97 หมู่ 4 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

15 3340400562580

นายบรรพต กอแก้ว

128 หมู่ 4 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ รหัสบัตรประชำชน
12 3340400546207

16 3340400030138

นายอุดร ชาวไทย

73 หมู่ 4 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

17 3340400566518

นายธนกร กาศร

37 หมู่ 5 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายพรมมี กาศร

ที่อยู่
13 หมู่ 5 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

19 5340400115121

นายรุ่งสยาม ทองเจียว

22 ทับ 1 หมู่ 5 ซอย ถนน - ตาบล/แขวง
กลางใหญ่ อาเภอ/เขต
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

20 5340400074832

นายสมาน เสนสาย

71 หมู่ 6 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ

รหัสบัตรประชำชน
18 3100200114739

21 5340400103328

นายวิชัย สีงาม

48 หมู่ 6 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

22 3340400926808

นายศรีศักดิ์ สมคะเน

81 หมู่ 6 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

23 3340400570566

นายคากอง ทางาม

59 หมู่ 6 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายฉวี กอแก้ว

ที่อยู่
103 หมู่ 7 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

นายถวัล จันทร์จวง

102 หมู่ 7 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ

รหัสบัตรประชำชน
24 3340400027226

25 3340400027161

26 5340400028253

นายประจวบ กอแก้ว

122 หมู่ 7 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

27 3344080032584

นายมี เดชดี

51 หมู่ 7 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

28 3340400023417

นายสุวรรณ เกษกุ

9 หมู่ 7 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

29 5340490011886

ลำดับ

นางสาวศรีประนอม บุญศักดิ์ 20 หมู่ 2 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสบัตรประชำชน
30 3460300483792

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายบุญมี กล้าขยัน

ที่อยู่
96 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

31 5340400021216

นายบุญช่วย ชาวไทย

74 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

32 3301300718333

นายดาเนิน คิดถูก

8 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

33 3340400028915

นายบุญกอง ทองเจียว

20 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

34 5340400028288

นายสงัด กอแก้ว

141 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

35 5340400086512

นายจอง หวังฟังกลาง

14 หมู่ 8 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล อปพร.
นายทองคา ทองมี

ที่อยู่
22 หมู่ 9 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ลำดับ รหัสบัตรประชำชน
36 3340400176892

37 3340400177210

นายนุกรณ์ วรรณสุข

126 หมู่ 9 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

38 3340400557021

นายสุวิทย์ อินทร์งาม

53 หมู่ 10 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

39 3340400569312

นายเสน่ห์ ดวงตา

61 หมู่ 11 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

40 3340400570167

นายใจดี ดวงตา

22 หมู่ 11 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

41 3340400570264

นายสง่า ดวงตา

64 หมู่ 11 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

42 3340400569762

นายสมจิตร บุตรนาเพ็ชร

ลำดับ

รหัสบัตรประชำชน

ชื่อ-สกุล อปพร.

9809 หมู่ 11 ซอย ถนน - ตาบล/แขวง
กลางใหญ่ อาเภอ/เขต
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

ที่อยู่

43 3340400022178

นายดารงฤทธิ์ เสนสาย

74 หมู่ 11 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

44 3340400554749

นายปัญญาวุธ หลักคา

11 หมู่ 5 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

45 3340400174920

นางสาวสิริรัตน์ รินทร

22 หมู่ 1 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

46 3340400544760

นายนิรันดร ศิลารัตน์

109 หมู่ 4 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

47 5340400052197

นายทองรัตน์ บุ้งทอง

15 หมู่ 6 ซอย - ถนน ตาบล/แขวง กลางใหญ่
อาเภอ/เขต เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี

ภาคผนวก ค

เรือน

งหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ภาคผนวก ง
บัญชีรายชื่อองค์กรการสาธารณกุศล ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

อำเภอ

ตำบล

ชื่อองค์การสาธารณกุศล

1. เขื่องใน

บ้านกอก

ศูนย์กู้ชีพบ้านกอก

2

ห้วยเรือ

มูลนิธิกู้ภัยเขื่องใน

เขื่องใน

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ

ความชำนาญ

รถเครื่องช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์
รถเครื่องช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทางน้ำ
การค้นหา
ผู้ประสบภัยทางน้ำ

หมายเลข
โทรศัพท์

1669
09-9169-6500

บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ทใี่ ช้ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑ องค์การบริ หารส่วนตาบลกลางใหญ่
๒ โรงพยายบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ประจาตาบลกลางใหญ่
๓ โรงพยายบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ประจาตาบลไผ่
๔ องค์กรสาธารณกุศล

รวม

รถยนต์บรรทุก

เครื่ องจักรกล

อุปกรณ์กภู้ ยั

รวม

ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์ โทร.)

- - - - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - √
- - -

3 นายก อบต. กลางใหญ่
1 ผอ.รพ.สต.กลางใหญ่

- - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - -

1 ผอ.รพ.สต. ไผ่

- - - - - - - √ - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - -

2 หัวหน้าศูนย์กภู้ ยั
เขื่องใน

- - - - - - - 1 - 4 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

-

- - -

6

หมายเหตุ

หน่ วยงาน

รถกูภ้ ยั

ท้องแบน
ยาง
ดับเพลิง
ตรวจการณ์
รถดับเพลิงทุกประเภท
เครื่ องดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์
เคลื่อนที่เร็ ว
รถพยาบาล
ปิ คอัพ
6 - 10 ล้อ
เทท้าย 6 - 10 ล้อ
น้ า 6 - 10 ล้อ
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื่ องอัดอากาศ
รถเครื่ องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้าขุดหลัง
เครื่ องสู บน้ า
อื่น ๆ
เครื่ องรับ - ส่ งวิทยุ
ชุดตัดแก๊ส
เสื้ อชูชีพ
เครื่ องช่วยหายใจ
ชุดป้องกันสารเคมี
เครื่ องตัด/ถ่าง
เครื่ องขุดเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า

ลาดับที่

เรื อ

หมายเหตุ : ให้ใส่ รายชื่อหน่วยงาน พร้อมเครื่ องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ และหน่วยงานข้างเคียง

ภาคผนวก จ

ลาดับที่

หน่ วยงาน

ท้องแบน
ยาง
ดับเพลิง
ตรวจการณ์
รถดับเพลิงทุกประเภท
เครื่ องดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์
เคลื่อนที่เร็ ว
รถพยาบาล
ปิ คอัพ
6 - 10 ล้อ
เทท้าย 6 - 10 ล้อ
น้ า 6 - 10 ล้อ
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื่ องอัดอากาศ
รถเครื่ องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้าขุดหลัง
เครื่ องสู บน้ า
อื่น ๆ
เครื่ องรับ - ส่ งวิทยุ
ชุดตัดแก๊ส
เสื้ อชูชีพ
เครื่ องช่วยหายใจ
ชุดป้องกันสารเคมี
เครื่ องตัด/ถ่าง
เครื่ องขุดเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า

เรื อ
รถยนต์บรรทุก
เครื่ องจักรกล
รวม
ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์ โทร.)

ภาคผนวก จ

หมายเหตุ

รถกูภ้ ยั
อุปกรณ์กภู้ ยั

17

ภาคผนวก ฉ

บัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก
หมู่บ้าน/
ชุมชน

เด็ก
(คน)

คนชรา
(คน)

คนพิการ
(คน)

กลางใหญ่
กลางใหญ่
กลางใหญ่
ไผ่
สวน
โคก
ไผ่
ไผ่
กลางใหญ่
ไผ่
โคก
รวม

-

10
15
8
20
8
5
7
5
22
9
11
120

13
3
8
4
5
6
4
9
8
6
6
72

ผูป้ ่วยช่วยเหลือ
หญิง
หญิงมีครรภ์
ตนเองไม่ได้
หลังคลอด
(คน)
(คน)
(คน)
1
2
3
2
8
-

* ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ , ไผ่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

รวม
-

บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพ ก่อนเป็นลำดับแรก
คนชรา
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นางเหนาะ บัวศรี
นายบัว บัวศรี
นายพรมมา หลักคำ
นางพา บัวศรี
นางที บัวศรี
นางสุทธา สอดศรี
นางทองจันทร์ อินทร์งาม
นายพิมพ์ สอดศรี
นายสอน ดวงตา
นายบุญเพ็ง ชินทะวัน
นายบุญเสริม บัวศรี
นางสีทา พาเพียร
นายที อินทร์งาม
นางวันทา แสวงศรี
นางแสน อินทร์งาม
นางพา ทองมี
นางคำพันธ์ สอดศรี
นางหมุน บัวศรี
นางทองจันทร์ อินทร์งาม
นางสอง ภิญญะพันธ์
นางบุญ บุญจรัส
นายพร ทองมี
นายชาย ทองสง่า
นางดี ทองมี
นางเมือง แสวงศรี
นางบุญ บุญศักดิ์
นายบุญศรี บุญศักดิ์
นายสุข บุญศักดิ์

หมู่ที่
2
2
4
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

บ้านเลขที่
62
62
14
16
39
55
81
11
18
70
56/1
43
14/2
52/1
1/2
95
38/1
68
14/2
92
6
108/1
28/1
108/1
56
106
31
106

หมายเหตุ

ลำดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - สกุล
นางบุญตา สมวงค์
นายคำพันธ์ อินทร์งาม
นางเทียม บุญศักดิ์
นางสีดา สรรค์อาสน์
นายลี อินทร์งาม
นางดี แสวงศรี
นายโสม สอดศรี
นางแหล่ สอดศรี
นางทองคำ พลพวก
นางบุญจันทร์ ทองมี
นายจันทา สอดศรี
นางทองดี บุญจรัส
นางพิมพ์ เอี่ยมประดิษฐ์
นางทองสี หลักคำ
นางสำอาง วงศ์จันทร์
นางแพง หลักคำ
นางอ่อน แก้วศรี
นายสมบิน บุญสาร
นางสี หลักคำ
นางทุมมี เกตกุ
นางเพา หลักคำ
นางสา กอแก้ว
นายโสม หลักคำ
นางพรมมา หลักคำ
นายแสง หลักคำ
นางประยงค์ หลักคำ
นางละมุล หลักคำ
นางบัวศรี แสวงศรี
นางสังวาลย์ หลักคำ
นางสอน ชาวไทย
นายถวิล ชาวไทย
นางสา แสนสุด

หมู่ที่
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

บ้านเลขที่
75
107/1
14
543/1
27
5/1
17
38
40/1
32/1
15/1
29
37/1
38
195
15/1
42
81
25
87
40
87/1
7
18
87/1
61
37
66/1
122/2
122/2
44
36/1

หมายเหตุ

ลำดับที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ชื่อ - สกุล
นางคำตา แก้ววรรณา
นางทองจันทร์ แสนสุด
นางคำภา จันทร์จวง
นายทอง แก้ววรรณา
นางปุ่น กำศร
นายจันทา ทองเจียว
นางสมศรี สืบเมือง
นางจอม ทองเจียว
นายอินทร์ มุ่งงาม
นางทัย เสนสาย
นายสุกรี ธงศรี
นางสุมนทา ทางาม
นายพรมมา สีสุด
นายเชย หลักคำ
นางทองจันทร์ ภานะรมย์
นางทุมมา หลักคำ
น.ส.ทอน รักสุทธิ
นายอ่อนสี ชาวไทย
นางพร วงศา
นางบุญมี หลักคำ
นายทอง นาเวียง
นางบัวศรี สีงาม
นางคำสอน กอแก้ว
นายทองสุข ชาวไทย
นางค้ำ ทองมี
นางบุญมา หมื่นเอ
นางลำ แสนสุด
นายสุวรรณ แสวงศรี
นายจันทา ทองมี
นายใบ หลักคำ
นางคูณ สอดศรี

หมู่ที่
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

บ้านเลขที่
31
12
36/1
15
20
22/2
40
46
43
16
9
64
70
37
70
47
47
122
96
99
49
85
117
14
63/1
67
54
94
69
11
31

หมายเหตุ

ลำดับที่
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ชื่อ - สกุล
นายอ่อนสา ทองมี
นางลุน แก้ววรรณา
นายใส ภิญญะพันธ์
นายทองดี ทองมี
นางจันทร์ ทองมี
นางโสม บุญศักดิ์
นายชาลี บุญศักดิ์
นายสมบูรณ์ แสวงศรี
นายพรมมา จรูญเนตร
นางทุมมา กอแก้ว
นายสีโทน แสวงศรี
นายอ่อนสา กอแก้ว
นายสุวรรณ หลักคำ
นางคำ วรรณรักษา
นายวัน ทองเจียว
นางกอง ชาวไทย
นางพรมมา กิ่งสุวรรณ
นายทองจันทร์ หลักคำ
นางทอง ดวงตา
นางปุย ดวงตา
นางกิ้ง ดวงตา
นายทุม ทองแม้น
นายเคน สีงาม
นางสาวบุญเพ็ง กำศร
นายบุดดา ชินทวัน
นายทองแดง ดวงตา
นางวรรณศรี ศรีงาม
นางบุญจริง ดวงตา
น.ส. ทองจันทร์ วงษ์จันทร์

หมู่ที่
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

บ้านเลขที่
78
95
8
65
74
48
90
36
2
74
15
50
2718
24
27
29
18
27
22
82
42
57
21
6
51
6
12

หมายเหตุ

คนพิการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นายประยูร อินทร์งาม
นายนิทัศน์ สมคะเน
นายสมจิตต์ ทองมี
นายฉลอง บุญเทียม
นายสังวรณ์ สมคะเน
นางบัวลอง บุญศักดิ์
นางคำกอง ชินทะวัน
นางคำลา วรรณสุข
นางพิกุล ไชยดี
นายตา บุญเทียม
นายบุญเพ็ง ชินทะวัน
นางสี กำศร
นายวิวัฒน์ ทองมี
นายประเดิม ทองมี
นางคำกอง บัวศรี
นายสุทธิสุนทร สรรค์อาสน์
นางสาวบุญลัวน ทองมี
นายพิชัย ทองมี
นายโสภี สายเจียง
นายสมชัย พลพวก
นายทองสุข บัวศรี
นายลี อินทร์งาม
นายจันทา สอดศรี
นางสาวดวงใจ ภิญญพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ หลักคำ
นางสาวศรัญญา สังเกตชน
นางสาวนฤมล กุยวัส
นางโฮม หลักคำ
นายเฉลิมชัย สมวงษ์
นายไชยยันต์ สุขุมพันธ์

บ้านเลขที่
76
145
37/3
25/1
6/1
31/1
70
58
62
52
70
31
27
52/1
60/1
54
35
42
12
46
35/1
3/1
32/1
3
20/1
32
146
30/1
6
46/1

ลักษณะความพิการ

ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นายมนตรี สีสุทธิ์
นายประมวล ทองเจียว
นายพา แสนสุด
นางพรหมา สมวงศ์
นายขันติ โกศล
นายธีรวุฒิ สมวงศ์
นายสอิ้ง หมายกลาง
นางพวง ดวงตา
นายเลียง เสนสาย
เด็กหญิงชลธิรศน์ ศรีสุทธิ์
นายบัวลี กอแก้ว
นางสาวเกษร หลักคำ
นางดี กอแก้ว
นายสมร หลักคำ
นายบอล์ล ศรีสุด
นายสมศักดิ์ สีสุด
เด็กชายสนธยา เนื่องโคกแปะ
นายอุ่น วรรณสี
นางทอง ชาวไทย
นายใส หลักคำ
นางทองแดง หลักคำ
นางอ่ำ บุบผารัตน์
นายชัยยงค์ แก้ววรรณา
นางสาวดวงใจ แสวงศรี
นางสาวดวงใจ วงศ์แก่นคำ
น.ส.สาคร พิญญะพันธ์
นายหมูน ทองมี
นายสิทธิพงษ์ ทองมี
นายเกียรติศักดิ์ ลำภาย
นางสาวมณีรัตน์ รวมธรรม
นางคำภา หลักคำ
นางใหม่ ชาวไทย

บ้านเลขที่
31/1
30/1
54
30
54
30
20
28
45
34
100
98
103
113
42
55
12
23
77
80
87
114
85
1
112
79
83
31
1
87
69
44

ลักษณะความพิการ

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

เด็กหญิงมนัสวี กอแก้ว
นางอมรา เวียงสีมา
นายธงชัย แก้วไพฑูรย์
นางจันที ดวงตา
นางใส รวมธรรม
นางบุญธรรม กิจโกศล
นายจันที เครือศรี
นายบุญส่ง บุญศักดิ์
นายทวีศักดิ์ โกศล
นายจำลอง คุ้มพวงมี

95
61
70
32
7
60
15
31/1
56/1
56

ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไมได้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล

บ้านเลขที่

นายอดุลย์ พิมพ์ศรี
นายบัวผัน ขันธุรา
นายวินัย เสนสาย
นายสังข์ ทองคำ
นายสุวิทย์ สีสุด
นางลำใย สีสุด
นางสมหมาย โสภา
นางสาวจริญญา มิลาวัน

หมายเหตุ

29
42
75
149
109
109
98
88

หญิงมีครรภ์
ลำดับที่
-

ชื่อ - สกุล
-

บ้านเลขที่
-

หมายเหตุ
-

บ้านเลขที่
-

หมายเหตุ
-

หญิงหลังคลอด
ลำดับที่
-

ชื่อ - สกุล
-

หมายเหตุ 1. ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
2. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
3. หญิงหลังคลอด (Postpartum woman) หมายถึง หญิงที่อยู่ในช่วงเวลา 42 วัน นับจากการ
สิ้นสุดจากตั้งครรภ์ (หญิงแท้งบุตรไม่นับรวมเป็นหญิงหลังคลอด)
4. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว
ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านัน้ เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ

ภาคผนวก ช

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
ที่

รายการ

จำนวน

ความสามารถ
ในการบรรทุก (คน)

เจ้าของยานพาหนะ
/เบอร์โทรศัพท์

๑

รถบรรทุกติดกระเช้าไฟฟ้า

1

30

อบต. กลางใหญ่

๒

รถกระบะ

2

10 + 10 = 20

อบต. กลางใหญ่

๓

รถกู้ชีพ 1169

1

5

กู้ชีพกลางใหญ่

ภาคผนวก ซ
บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่
1

2.

3.

4.

สถานที่
โรงพยาบาล
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลกลางใหญ่
1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลไผ่

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
บ้านไผ่ หมู่ที่ 4

โรงเรียน
2.1 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา
2.2 โรงเรียนบ้านไผ่
2.3 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
2.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ่
2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่
2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

บ้านไผ่ หมู่ที่ 5
บ้านไผ่ หมู่ที่ 4
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
บ้านไผ่ หมู่ที่ 4
บ้านโคก หมู่ที่ 6

วัด / โบสถ์ / มัสยิด
3.1 วัดป่าบึงเขาหลวง
3.2 วัดศรีธาตุ
3.3 วัดกลางน้อย
3.4 วัดป่าสุตตาวาส
3.5 วัดดอนธาตุ
3.6 วัดอัมพาวันเกษมสุข
3.7 วัดโพธิ์ศรีวนาราม
3.8 วัดรัตนเกษมศรี

บ้านกลางงใหญ่ หมู่ที่ 9
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3
บ้านโคก หมู่ที่ 6
บ้านโคก หมู่ที่ 11
บ้านสวน หมู่ที่ 5
บ้านไผ่ หมู่ที่ 4
บ้านโคก หมู่ที่ 11

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่
- วัดป่าบึงเขาหลวง

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9

เขตพระราชฐาน*
เขตพระราชฐาน หมายถึง พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง พระราชนิเวศน์ และพระตำหนัก ซึ่งยังใช้ราชการ
ในองค์พระประมุขแห่งชาติ

เขตพระราชฐาน หมายถึง พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง พระราชนิเวศน์ และพระตำหนัก ซึ่งยังใช้ราชการ
ในองค์พระประมุขแห่งชาติ

แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
สถานที่พักพิงชั่วคราว
อบต.
กลางใหญ่

ชื่อสถานที่

ค่า
ที่อยู่
พิกัด
GPS เลขที่ หมู่บ้าน/ ตำบล
ชุมชน
(ถ้ามี)

อำเภอ

รองรับ
ผู้อพยพได้
จำนวน
(คน)

สิ่งสาธารณูปโภค
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบสถานที่
ชือ่ -สกุล
/ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

หมู่บ้าน
กลางใหญ่

1. โรงเรียน
บ้านกลางใหญ่

-

-

1

กลาง
ใหญ่

เขื่องใน

800

นายนิพนธ์ บุญถูก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

0-4522-7092

หมู่บ้าน
ไผ่

1. โรงเรียน
บ้านไผ่

-

-

4

ไผ่

เขื่องใน

8000

นายสำราญ โคตรบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

0-4522-7000

หมู่บ้าน
กลางใหญ่

1. โรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

-

-

5

กลาง
ใหญ่

เขื่องใน

1,000

นายวิรัตน์ ญาณะรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

0-4522-7111

√ ไฟฟ้า

√ ประปา

√ ห้องสุขา 8 ห้อง

√ อื่น ๆ หอประชุม 1 ห้อง

√ ไฟฟ้า

√ ประปา

√
 ห้องสุขา 6 ห้อง
√ อื่น ๆ หอประชุม 1 ห้อง

√ ไฟฟ้า

√ ประปา

√ ห้องสุขา 6 ห้อง

√ อื่น ๆ หอประชุม 1 ห้อง


หมายเหตุ : 1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเป็นพื้นที่ทมี่ ีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน
2. เส้นทางเข้าถึงที่พักพิงควรอยูห่ ่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีการกัดเซาะของดิน

ภาคผนวก ญ

ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสีย่ ง
โอกาสหรือความถี่
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ในการเกิดภัย
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔)
มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)
๑
๒
๓
๔
มีโอกาสเกิดน้อย (๒)
๒
๔
๖
๘
มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓)
๓
๖
๙
๑๒
มีโอกาสเกิดสูง (๔)
๔
๘
๑๒
๑๖
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง
ที่มา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

วิกฤต (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ความเสี่ยงต่ำ

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง

มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่ำ หมายถึง

มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

ภาคผนวก ฎ

ภาคผนวก ฏ

ภาคผนวก ฏ

การแบ่งมอบภารกิจตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
นายก อบต. กลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่

1) บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ/ผูป้ ฏิบัติ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ตามแผนปฏิบัตกิ ารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
2) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ทเี่ กิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และยานพาหนะของ หน่วยงานของรัฐและเอกชนทีอ่ ยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นทีท่ ี่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นทีท่ ี่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่
ที่เกี่ยวเนื่อง
5) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด
7) จัดให้มีการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
8) รายงานการจัดการสาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอ และผูอ้ ำนวยการจังหวัด ทราบทันที
9) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
ผนวก ฐ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
ปลัด อบต. กลางใหญ่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ

ลำดับ
ที่
1

หน่วยปฏิบัติ
ฝ่ายอำนวยการ

อำนาจหน้าที่

1) อำนวยการและประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัตหิ น้าที่ของหน่วยปฏิบัติ
3) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการท้องถิน่ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

หน้าที่

การแบ่งมอบภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

➢ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และประสานติดตามผลการปฏิบัติของ - กำนัน ตำบลกลางใหญ่
- สำนักปลัดองค์การ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ รายงานสถานการณ์จนกว่า
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,4,5,10 บริหารส่วนตำบล ฯลฯ
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โครงสร้างประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ
- ส่วนโยธา
ฯลฯ
1) งานธุรการ
และ อสม. หมู่บ้านละ 2 คน
2) งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน
3) งานจัดกำลังสนับสนุน
4) งานศูนย์สั่งการ
5) งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์

หัวหน้าฝ่าย
หัว หน้ าสำนั ก ปลั ด
อบต. กลางใหญ่

ผนวก ฐ

ลำดับ
ที่

หน่วยปฏิบัติ

2

ฝ่ายแจ้งเตือนภัย

3

ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ
/สื่อสาร

หน้าที่

การแบ่งมอบภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ

6) งานประสานการตรวจเยี่ยม
7) งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
8) งานประสานการช่วยเหลือ
ฯลฯ
1) งานติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์
2) งานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
3) วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ผมู้ ีอำนาจสั่งการทราบ

➢จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการ ค้นหา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การสถาปนาและดำรงการสื่อการ
1) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
2) ปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตและกู้ภัย
3) ปฐมพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุ
4) ตรวจสอบและติดตามผูส้ ูญหาย

หน่วยปฏิบัติ

หัวหน้าฝ่าย

-คณะกรรมการป้ องกั น และ - สำนักปลัดองค์การ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ บริหารส่วนตำบล
ชุมชน
- กำนัน ตำบลกลางใหญ่
- ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 2,7,8,6
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย

หัว หน้ าสำนั ก ปลั ด
อบต. กลางใหญ่

- พนักงานส่วนตำบลทุกคน
-กำนัน ตำบลกลางใหญ่
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3,9,11
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ
ฯลฯ

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่

สำนักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล

ผนวก ฐ

ลำดับ
ที่

หน้าที่

หน่วยปฏิบัติ

การแบ่งมอบภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ

หัวหน้าฝ่าย

5)
6)
7)
8)
9)

4

อพยพผูป้ ระสบภัย
ลงทะเบียนตรวจสอบผู้อพยพ
งานการจราจร
งานส่งกำลังบำรุง
งานระบบการสื่อสาร
ฯลฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ➢ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนและสือ่ มวลชลทราบ และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้
1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การให้ความ
ช่วยเหลือ
2) ทำความเข้าใจสื่อมวลชน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
3) จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว
ฯลฯ

หน่วยปฏิบัติ

- สำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล
-ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 1 - 11
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ
ฯลฯ

- สำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่
- สมาชิกสภา
อบต. กลางใหญ่

ลำดับ
ที่

หน่วยปฏิบัติ

หน้าที่

การแบ่งมอบภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ

หน่วยปฏิบัติ

หัวหน้าฝ่าย

5

ฝ่ายการเงิน

➢ ติดตาม ดูแลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ จัดทำบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้
1) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
2) การเงินและบัญชี
3) บริหารจัดการเงินและสิง่ ของบริจาค รวมทั้งสิ่งของพระราชทาน
4) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงาน ฯลฯ

- ผู้อำนวยการกองคลังฯลฯ

- กองคลัง ฯลฯ

-ผู้อำนวยการ
กองคลัง
อบต. กลางใหญ่

6

รักษาความสงบ
เรียบร้อย

➢ ทำหน้าที่ตรวจตราและป้องกันการโจรกรรม รักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่รองรับการอพยพ และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้
1) งานป้องกันการโจรกรรม
2) งานรักษาความปลอดภัย
3) งานจราจร

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ
/อสม. หมู่บ้านละ 2 คน

สำนักปลัดองค์การ

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่

บริหารส่วนตำบล

ผนวก ฐ

ลำดับ
ที่
7

หน้าที่

หน่วยปฏิบัติ
ฝ่ายฟื้นฟูบรู ณะ

การแบ่งมอบภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สำรวจและประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย
สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
และเส้นทางคมนาคม
งานรื้อถอนซากปรักหักพัง
ทำความสะอาด
ฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภค
ฟื้นฟูสถานทีส่ ำคัญ (หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานทีส่ ำคัญ
ทางศาสนา โบราณสถาน ฯลฯ)
9) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- พนักงานส่วนตำบลทุกคน
-กำนัน ตำบลกลางใหญ่
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ
ฯลฯ

หน่วยปฏิบัติ
สำนักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล

หัวหน้าฝ่าย
-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่

ผนวก ฐ

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
๒๕๕๘

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่

ของ ๑๓๘ หนา

คำนำ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัตินับว่าเปนปญหาความมั่นคงที่สำคัญ และเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สราง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ
โดยปจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากร และการขยายตัวของเมืองเขาไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากขึ้น ทำใหการเกิดภัยธรรมชาติ
มีความถี่เพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้การรับมือกับภัยพิบัติจึงมีความซับซอนยิ่งขึ้น
เมื่อทบทวนผลการปฏิบัติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะที่ผ่านมาไดสะทอนปญหาและ
ความทาทายต่อการแกไขปญหาเชิงโครงสราง กระบวนการ และองค์ความรู ประเทศไทยจึงจำเปนตองพัฒนา
ระบบการปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันที่ดีต่อการรูรับปรับตัวกับผลกระทบ
และความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอย่างยั่งยืน
โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ใ ห ค วามเห็ น ชอบแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดำเนินการ โดยมุ่งเนน
“การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” ซึ่งเปนการนำแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเปนปจจัยหลักในการจัดการ
สาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ซึ่งประกอบดวยศูนย์บรรเทา
สาธารณภั ย สำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย และ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ เปนหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งไดปรับ
แนวความคิดจาก “การจัดการสาธารณภัย” เปน “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” โดยมีเปาหมาย
ที่สำคัญ คือ “การรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” ดังนั้นเพื่อใหแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง
กลาโหม ๒๕๕๖ มีความทันสมัยและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้ง
การดำเนินการดานการต่างประเทศในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
กระทรวงกลาโหม จึงไดจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อใหส่วนราชการ
ภายในกระทรวงกลาโหมใชเปนกรอบแนวทางในการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ภาคเอกชน
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ภายใตแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
พลเอก

( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
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บทที่ ๑
สถานการณสาธารณภัย
บทนำ

เนื่องจากมนุษย์ทั่วโลกไดนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชอย่างสิ้นเปลืองในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ดานพลังงานและปาไม เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานอุตสาหกรรม รองรับการขยายพื้นที่เมือง และการดำรงชีวิต
ประจำวัน จนทำใหเกิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก ก่อใหเกิดสภาวะ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบใหเกิดสภาวะโลกรอน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จนก่อใหเกิดอันตรายต่อผูคนและระบบนิเวศ เช่น ธารน้ำแข็งที่กำลัง
ละลาย น้ำแข็งขั้วโลกสลาย ชั้นดินเยือกแข็งที่อุ่นขึ้น ปะการังที่กำลังตาย และระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งทำใหโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิ คลื่นความรอน ความแหงแลง และ
อุทกภัย
ในปจจุบันทั่วภูมิภาคของโลกไดเกิดปญหาความแหงแลงและอุทกภัยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในช่วง ๓๐ ป
ที่ผ่านมาประมาณ ๒ เท่า และไดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับภูมิภาค เช่น ทวีปยุโรปมีโอกาสจะเกิดน้ำท่วม
จากระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ส่วนมากของทวีป และตามพื้นที่ชายฝงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียพื้นที่ในทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ซึ่งไดแก่ ธารน้ำแข็ง ปะการัง ปาชายเลน ระบบนิเวศของทวีปอาร์กติก ระบบนิเวศของเทือกเขาสูง ปาสน
แถบหนาว ปาเขตรอน เขตลุ่มน้ำในทุ่งหญา และเขตทุ่งหญาในทองถิ่น ไดถูกคุกคามอย่างรุนแรง จนทำใหสัตว์
สายพันธุ์ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น และเกิดความสูญเสียดานความหลากหลายทางชีวภาพได
โดยผลกระทบที่รุนแรงกว่าจะตกอยู่กับประเทศที่มีฐานะยากจน หรือประเทศที่กำลังพัฒนาของทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟก ที่มีขีดความสามารถนอยในการปองกันตนเองจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
รวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค และผลผลิตภาคการเกษตรที่ตกต่ำลง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและ
ปราศจากการวางผั ง เมื อ งอย่ า งเป น ระบบ ทำให ป ระเทศที่ ก ำลั ง พั ฒ นาได รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด และ
ส่งผลกระทบรายแรงในระยะยาวหากภาวะโลกรอนยังคงดำเนินอยู่ต่อไป พืดน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์และ
ทวีปแอนตาร์กติกากำลังละลาย หากประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่สามารถควบคุมความรอนที่เกิดจากการปล่อย
กาซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ได และอาจจะเปนจุดเริ่มตนในการทำใหเกิดการละลายของ
พืดน้ำแข็งทั้งหมดในเกาะกรีนแลนด์ไดภายในอีกไม่กี่ทศวรรษขางหนานี้ ซึ่งจะทำใหระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงสุด
ถึ ง ประมาณ ๗ เมตร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ พ บหลั ก ฐานใหม่ ที่ แ สดงว่ า อั ต ราของการไหลลงต่ ำ ของน้ ำ แข็ ง
ในทวีปแอนตาร์กติกาแสดงถึงภาวะเสี่ยงที่น้ำแข็งจะละลายทั้งหมด กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
ที่ไหลชาลง เปลี่ยนทิศทาง หรือ หยุดไหล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในทวีปยุโรป และทำใหระบบการไหลเวียน
ของมหาสมุทรผิดปกติ หายนะจากการปล่อยกาซมีเทนอย่างมหาศาลจากมหาสมุทร ซึ่งทำใหกาซมีเทน
ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลใหโลกรอนขึ้น
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นอกจากนี้ ดวยสภาวะโลกรอนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดปรากฎการณ์
เอลนีโญ (El Niño) ที่ทำใหกระแสลมสินคาตะวันออกอ่อนกำลัง กระแสลมพื้นผิวเปลี่ยนทิศทาง พัดจาก
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย และเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย ตอนเหนื อ ไปทางตะวั น ออก แล ว ยกตั ว ขึ้ น เหนื อ ชายฝ ง
ทวี ป อเมริ ก าใต จึ ง ก่ อ ให เ กิ ด ฝนตกหนั ก และแผ่ น ดิ น ถล่ ม ในประเทศเปรู แ ละเอกวาดอร์ กระแสลมพั ด
กระแสน้ ำ อุ่ น บนพื้ น ผิ ว มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก ไปกองรวมกั น บริ เ วณชายฝ ง ประเทศเปรู ทำให ก ระแสน้ ำ เย็ น
ใต ม หาสมุ ท รไม่ ส ามารถลอยตั ว ขึ้ น มาได ทำให บ ริ เ วณชายฝ ง ขาดธาตุ อ าหารสำหรั บ ปลา และนกทะเล
ชาวประมงจึ ง ไม่ ส ามารถจั บ ปลาได อี ก ทั้ ง ปรากฏการณ์ เ อลนี โ ญยั ง ได ท ำให ฝ นตกหนั ก ในตอนเหนื อ ของ
ทวีปอเมริกาใต และก่อใหเกิดความแหงแลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ
การที่เกิดไฟปาอย่างรุนแรงในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก็เปนเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญดวย
สำหรับปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องจากเอลนีโญ คือ ลานีญา (La Niña) เปนปรากฏการณ์ที่มีลักษณะ
ตรงขามกับเอลนีโญ คือมีลักษณะคลายคลึงกับสภาวะปกติ แต่ทว่ารุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแสลมสินคา
ตะวันออกมีกำลังแรง ทำใหระดับน้ำทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกสูงกว่าสภาวะปกติ
ลมสินคายกตัวเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำใหเกิดฝนตกอย่างหนัก น้ำเย็นใตมหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่
กระแสน้ำอุ่นพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกตะวันตก ก่อใหเกิดธาตุอาหาร ฝูงปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝง
ประเทศเปรู โดยปรากฏการณเอลนีโญจะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ ๔ ป (แต่อาจลดเหลือแค่ ๒ ป หรือขยายออกไปถึง
๗ ป ก็เปนไปได) และจะอยู่ต่อเนื่องประมาณ ๑๒ - ๑๘ เดือน นอกจากนี้ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ดังกล่าว ทำใหประเทศในแถบทวีปอเมริกาเกิดภาวะแหงแลง ในขณะที่ประเทศในแถบทวีปเอเชียมีอากาศ
หนาวเย็นและฝนตกชุก ในป พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดเกิดหิมะตก จากที่ไม่เคย
มีมาก่อน สำหรับคนไทยจะรูสึกไดว่าฤดูหนาวปนั้นหนาวกว่าทุกป และหลังจากปรากฏการณ์ลานีญาครั้งนี้
ไดสลายตัวไปแลว แทนที่สภาวะอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติสักระยะหนึ่งก่อน กลับเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
ตามมาทันทีในช่วงปลายป พ.ศ.๒๕๕๒ และเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญสลายตัวไปในเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
แทนที่สภาวะอากาศจะปรับตัวคืนสู่ภาวะปกติเหมือนที่เคยเปน กลับเกิดปรากฏการณ์ลานิญาและเอลนีโญ
ตามติดกันมาจนเปนเหตุใหมีการประกาศเตือนไปทั่วโลก
ประเทศในทวีปเอเชียไดรับการประเมินว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและจำนวนประชาชน
ที่จะไดรับผลกระทบ รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก โดยมีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย
ร อ ยละ ๔๔.๔ ความเสี่ ย งในการสู ญ เสี ย ชี วิ ต ของประชาชนร อ ยละ ๘๒ ความเสี่ ย งที่ ป ระชาชนจะได รั บ
ผลกระทบรอยละ ๙๔ และความเสี่ยงต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจรอยละ ๙๔ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ
สาธารณภัยทั่วโลกนั้น อุทกภัยไดรับการประเมินว่าจะเปนภัยที่มีแนวโนมการเกิดสูงที่สุด รอยละ ๔๑.๘ และ
เปนภัยที่สรางผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดดวยเช่นกันคือ รอยละ ๕๖.๗ ในขณะที่ภัยจากแผ่นดินไหว
เปนภัยที่สรางความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนมากที่สุด รอยละ ๗๑.๙ และสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สูงที่สุดคือ รอยละ ๗๕.๙
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ตารางที่ ๑ แสดงผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติในทวีปเอเชียช่วงป พ.ศ.๒๕๕๗
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สาธารณภัย
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(คน)

ผูไดรับผลกระทบ
(คน)

ความเสียหาย
(ดอลลารสหรัฐ)

๑๘๐
๓๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
แผ่นดินไหว
๗
๖๑๙
๑,๘๘๘,๔๘๓
๖,๗๔๔,๐๐๐
โรคระบาด
๑
๒
๑๙๗
๐
อุณหภูมิที่เลวราย
๒
๘๘
๑,๐๐๐,๐๐๐
๐
อุทกภัย
๔๗
๓,๒๗๔
๒๘,๔๖๒,๙๐๗ ๒๖,๗๓๓,๐๐๐
๙
ดินโคลนถล่ม
๖๐๖
๑๗๗,๗๘๑
๐
๓๖
๖๘๒
๑๖,๒๒๕,๒๐๐ ๒๖,๑๙๒,๒๖๔
พายุ
ภูเขาไฟระเบิด
๔
๘๙
๑๗๒,๘๖๒
๑๘๖,๐๐๐
รวม
๑๑๑
๕,๕๔๐
๗๘,๓๐๒,๖๐๙ ๕๙,๘๗๓,๒๖๔
ที่มา : OFDA/CRED International Disaster Database : www.emdat.be
สำหรับประเทศไทยจากสถิติดานสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงป พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๕ นั้น
สามารถประเมินระดับความรุนแรง ความล่อแหลม การบริหารจัดการ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ในประเทศไทยได ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย
ความแหงแลง

ประเภท

สาธารณภัย

ระดับ
ความรุนแรง

ระดับ
ระดับ
ความล่อแหลม การบริหารจัดการ

อุทกภัย

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

พายุไตฝุนและพายุหมุน
แผ่นดินไหว

สูง
ต่ำ

สูง
ต่ำ

ปานกลาง
ไม่ดี

ปานกลาง
ปานกลาง

แผ่นดินถล่ม

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่ดี

ปานกลาง

ภัยแลง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

อัคคีภัย

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

วัตถุระเบิด

สูง

ปานกลาง

ไม่ดี

สูง

อุบัติเหตุ

สูง

ปานกลาง

ไม่ดี

สูง

โรคระบาดมนุษย์

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ต่ำ

โรคพืช

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่ดี

ปานกลาง

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ระดับความเสี่ยง

หนาที่ ๖ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได ติ ด ตามปรากฏการณ์ เ อลนี โ ญและลานี ญ ามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ พฤศจิ ก ายน
พ.ศ.๒๕๕๗ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟก บริเวณเขตศูนย์สูตรอุ่นกว่าปกติมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของมหาสมุทร อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ๑ - ๒ องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๑๐๐ - ๓๐๐ เมตร อุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง
และมากกว่าช่วงที่ผ่านมา สำหรับระบบบรรยากาศ ที่ระดับ ๘๕๐ hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน้ำมหาสมุทร
แปซิ ฟ ก ใกล เ คี ย งค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นที่ ร ะดั บ ๒๐๐ hPa บริ เ วณตอนกลางและด า นตะวั น ออกของมหาสมุ ท ร
เปนลมตะวันออกกำลังแรงกว่าปกติ การคาดหมายเนื่องจากความผิดปกติของระบบบรรยากาศและอุณหภูมิ
น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟก เขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบของปรากฏการณ์เอลนีโญ
ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติแลว ปรากฏว่าเปนปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน และ
มีความเปนไปไดว่าจะเปนปรากฏเอลนีโญจนถึงกลางป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยหากเปนปรากฏการณ์เอลนีโญจนถึง
กลางป พ.ศ.๒๕๕๘ แลว ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบ โดยทำใหอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวสูงกว่าค่าปกติ ทั้งนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝาติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาอย่างใกลชิด และจะเผยแพร่ข่าว
ความคืบหนาเปนระยะๆ ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์โดยใกลชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาได โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/

สถานการณสาธารณภัยในประเทศไทย

สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน มีดังนี้
อุทกภัย (Flood)
อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตก
หนักหรือฝนตกต่อเนื่องเปนเวลานาน อันมีสาเหตุมาจากหรือปจจัยดังต่อไปนี้ ๑) หย่อมความกดอากาศต่ำ
๒) พายุหมุนเขตรอน ไดแก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และ พายุไตฝุน ๓) ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ
๔) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ๕) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๖) เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพัง โดยลักษณะ
ความรุ น แรงหรื อ รู ป แบบของอุ ท กภั ย ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศและสิ่ ง แวดล อ มของแต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ง นี้
๑) น้ำปาไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกลภูเขาตนน้ำ โดยมี
สาเหตุจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเปนเวลานาน ทำใหมีปริมาณน้ำสะสมมากจนพื้นดินและตนไมดูดซับ
ไม่ไหวและไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว จึงมีอำนาจการทำลายลางรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทำให
บานเรือนพังเสียหาย และอาจทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ๒) น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เปนลักษณะของอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำเขาท่วมอาคารบานเรือน
เรือกสวนไร่นาไดรับความเสียหาย หรือเปนสภาพน้ำท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่อง
เปนเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสรางกีดขวางทางระบายน้ำ หรือเกิดน้ำทะเล
หนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกลชายฝงทะเล ๓) น้ำลนตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำดานล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให
เกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งเขาท่วมเรือกสวน ไร่นา และบานเรือนตามสองฝงน้ำ จนไดรับความเสียหาย โดยถนน
หรือสะพานอาจชำรุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได ผลกระทบเมือ่ เกิดอุทกภัยจะก่อใหเกิดอันตรายและความเสียหายได

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๗ ของ ๑๓๘ หนา

ทั้งทางตรงและทางออม ไดแก่ ๑) น้ำท่วมอาคารบานเรือน สิ่งก่อสราง และสาธารณสถาน ๒) เสนทาง
คมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเปนช่วง ๆ ๓) ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์
ไฟฟา และประปา ๔) พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะไดรับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป อาทิ การเกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย
เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” ในหวง
มิ ถุ น ายน พายุ โ ซนร อ น “นกเตน” ในห ว งกรกฎาคม พายุ ไ ห่ ถ างในห ว งกั น ยายน และพายุ น าลแก
ในหวงตุลาคม ทำใหเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่ ง ผลใหประชาชน บานเรือน ทรัพย์สิ น และพื ช ผลทางการเกษตร รวมถึ ง ระบบสาธารณู ป โภคในพื้ น ที่
หลายจั ง หวั ด รวมถึ ง พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลได รั บ ความเสี ย หายเป น จำนวนมาก มี พื้ น ที่
น้ำท่วมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่น้ำท่วมขังสะสม คิดเปนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๖๙๕,๘๓๕ ไร่
โดยสามารถจำแนกพื้นที่ประสบอุทกภัยตามรายภาคได ดังตาราง
ตารางที่ ๓ แสดงพื้นที่น้ำท่วม ป พ.ศ.๒๕๕๔ จำแนกเปนรายภาค
ภาค
ภาคเหนือ
(๑๗ จังหวัด)

จังหวัด
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

เนื้อที่น้ำท่วม (ไร่)
๙,๘๘๘,๙๗๐

ภาคกลาง
(๑๔ จังหวัด)

กรุงเทพฯ ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

๘,๒๘๒,๐๑๘

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
(๓ จังหวัด)
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
(๖ จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด
(๒๐ จังหวัด)
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคใต
(๙ จังหวัด)

ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๒๘๒,๒๒๙
๒,๕๔๕,๐๓๖
๖,๙๖๓,๔๕๙

๗๓๔,๑๒๓
๒๘,๖๙๕,๘๓๕

หนาที่ ๘ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่น้ำท่วมขัง ๑๐ ลำดับแรกอยู่ใน จ.นครสวรรค์ (๒,๐๖๘,๓๕๕ ไร่) จ.สุพรรณบุรี
(๑,๕๓๙,๐๕๒ ไร่ ) จ.พิ จิ ต ร (๑,๔๘๕,๔๒๙ ไร่ ) จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (๑,๔๓๗,๐๑๖ ไร่ ) จ.พิ ษ ณุ โ ลก
(๑,๒๘๑,๖๔๘ ไร่) จ.ฉะเชิงเทรา (๑,๐๙๔,๐๒๖ ไร่) จ.กำแพงเพชร (๑,๐๔๓,๑๘๘ ไร่) จ.สุโขทัย (๙๖๙,๐๔๕ ไร่)
จ.รอยเอ็ด (๙๑๗,๙๘๐ ไร่) และ จ.ชัยนาท (๘๓๖,๗๔๑ ไร่) ตามลำดับ โดยพื้นที่น้ำท่วมของแต่ละจังหวัด
เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่จังหวัด ๑๐ ลำดับแรก ไดแก่ จ.พระนครศรีอยุธยา (รอยละ ๙๐.๒๖) จ.อ่างทอง
(รอยละ ๘๘.๓๐) จ.สิงห์บุรี (รอยละ ๘๗.๓๐) จ.นนทบุรี (รอยละ ๗๓.๕๑) จ.ปทุมธานี (รอยละ ๗๑.๐๙)
จ.นครปฐม (รอยละ ๕๘.๐๑) จ.พิจิตร (รอยละ ๕๕.๐๓) จ.ชัยนาท (รอยละ ๕๓.๔๐) กรุงเทพมหานคร (รอยละ
๕๒.๔๔) และ จ.นครนายก (รอยละ ๔๗.๐๑) ตามลำดับ โดยธนาคารโลกไดประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้ ไวประมาณ ๑.๔๔ ลานลานบาท และจัดใหเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับตนๆ
ของโลก
ภัยแลง (Drought)
ภัยแลงก่อใหเกิดผลกระทบต่อการเกษตรของประเทศไทยเปนส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากภาวะขาดฝน หรือ
ฝนแลงในช่วงฤดูฝน และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม โดยพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลงส่วนใหญ่ คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพล
ของมรสุ ม ตะวันตกเฉียงใตเขาไปไม่ถึง และถ า ป ใ ดไม่ มี พ ายุ ห มุ น เขตร อ นเคลื่ อ นผ่ า นในแนวดังกล่าวแลว
จะก่อใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแลวยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่มักจะประสบปญหาภัยแลง
เปนประจำอีก ดังตารางที่ ๔ โดยปกติภัยแลงในประเทศไทยจะเกิดใน ๒ ช่วง ไดแก่ ๑) ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง
ถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปนลำดับ จนกระทั่งเขาสู่ฤดูฝนในช่วง
กลางพฤษภาคมของปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเปนประจำทุกป และ ๒) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณ
ปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ
บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางเกือบทั่วประเทศ
ตารางที่ ๔ แสดงความเสี่ยงในการเกิดภัยแลงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย

ภาค
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง
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กลาง
ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง

ตะวันออก

ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง ฝนทิง้ ช่วง

ใต
ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก

ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง
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หนาที่ ๙ ของ ๑๓๘ หนา

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่ประกาศเขตการใหความช่วยเหลือ (ภัยแลง) ระหว่างป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
สรุ ป ได ดั ง นี้ ๑) ป พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๓ จั ง หวั ด ๕๗๕ อำเภอ ๔,๑๑๗ ตำบล ๔๐,๗๒๓ หมู่ บ า น
๒) ป พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๘ จังหวัด ๕๙๑ อำเภอ ๓,๙๓๒ ตำบล ๓๖,๙๔๔ หมู่บาน และ ๓) ป พ.ศ.๒๕๕๗
จำนวน ๔๙ จังหวัด ๓๗๖ อำเภอ ๒,๔๐๒ ตำบล ๒๒,๒๕๓ หมู่บาน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพื้นที่ประสบ
ภัยแลงซ้ำในรอบ ๓ ป ระหว่างป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เกิดซ้ำทุกปมีจำนวน ๓๑ จังหวัด ไดแก่ จ.กาญจนบุรี
จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ชัยนาท จ.ชัยภูมิ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตราด
จ.ตาก จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ จ.น่าน จ.ปราจีนบุรี จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.แพร่ จ.มหาสารคาม
จ.แม่ฮ่องสอน จ.รอยเอ็ด จ.ลำพูน จ.ศรีสะเกษ จ.สระแกว จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย
จ.หนองบัวลำภู และจ.อุตรดิตถ์ โดยมีหมู่บานที่ประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง จำนวน ๙,๕๓๕ หมู่บาน
คิดเปนรอยละ ๑๒.๗๒ จากหมูบ่ า นทัว่ ประเทศ ๗๔,๙๖๓ หมูบ่ า น อย่างไรก็ตามพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เกิดภัยแลงเลยในรอบ
๓ ป มีจำนวน ๑๑ จังหวัด ไดแก่ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร
จ.นราธิวาส จ.พังงา จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร
ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)
ดินโคลนถล่มเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของแรงโนมถ่วง
ของโลก โดยปกติดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีน้ำเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ โดยน้ำ
จะเปนตัวลดแรงตานทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ำจะเปนตัวที่ทำใหคุณลักษณะของดิน
เปลี่ยนไป สำหรับดินโคลนถล่มเปนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไดทั่วไปในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง แต่ในบริเวณ
ที่มีความลาดชันต่ำก็สามารถเกิดดินโคลนถล่มได ถามีปจจัยที่สามารถก่อใหเกิดดินโคลนถล่ม โดยทั่วไปบริเวณ
ที่มักจะเกิดดินโคลนถล่มคือ บริเวณที่ใกลกับแนวรอยเลื่อนที่มีพลังและมีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเปนภูเขาสูง
บริเวณที่ทางน้ำกัดเซาะเปนเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่
มีการผุพังของหินซึ่งทำใหเกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ำและมีดินที่เกิดจากการผุพัง
ของชั้นหินบนลาดเขาหนา นอกจากนี้ดินโคลนถล่มมักเกิดจากการที่น้ำซึมลงในชั้นดินบนลาดเขาและเกิดแรงดัน
ของน้ำเพิ่มขึ้นในชั้นดิน โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก โดยลักษณะที่ตั้งของหมู่บานที่มีความเสี่ยงในการเกิด
ดินโคลนถล่ม เช่น ๑) อยู่ติดภูเขาและใกลลำหวย ๒) มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา ๓) มีรอยแยกของ
พื้นดินบนภูเขา ๔) อยู่บนเนินหนาหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบาง ๕) ถูกน้ำปาไหลหลากและน้ำท่วมบ่อย
๖) มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและตนไมในหวยใกลหมู่บาน และ ๗) พื้นหวยจะมีกอนหินขนาดเล็กใหญ่
อยู่ปนกันตลอดทองน้ำ เปนตน ปจจุบันปญหาดินโคลนถล่มเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไมทำลายปา การทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน และ
การทำลายหนาดิน เปนตน
แผ่นดินไหว (Earthquake)
ประเทศไทยเปนส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียน (Eurasian Plate) ซึ่งลอมรอบดวยแผ่นเปลือกโลก
อีก ๒ แผ่น คือแผ่นเปลือกโลกอินเดีย - ออสเตรเลีย (Indian - Australian Plate) และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟก
(Pacific Plate) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตที่ถือว่าค่อนขางปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร ประเทศไทยนั้น
มีรอยเลื่อนที่สามารถทำใหเกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนในประเทศไทยนั้น ยังไม่รุนแรงเท่ากับบริเวณพื้นที่ที่เปน
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รอยต่อของเปลือกโลกหรือวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมา
เกือบ ๔๐ ป ไดเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๐ - ๕.๙ ตามมาตราริกเตอร์ (ความรุนแรงขนาดปานกลาง) ประมาณ
๘ ครั้ง แบ่งเปนภาคเหนือ ๕ ครั้ง และภาคตะวันตก ๓ ครั้ง โดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่
มีขนาดไม่เกิน ๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์ แต่เมื่อ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ไดเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลาง
บริเวณ จ.เชียงราย มีความรุนแรง ๖.๓ ตามมาตราริกเตอร์ รวมทั้งเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา (Aftershock)
อีกเปนพันครั้ง สำหรับบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ไดแก่ ๑) บริเวณที่อยู่ใกล
แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ ภาคเหนือและ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ๒) บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น
จากนั้นเวนช่วงการเกิดแผ่นดินไหว เปนระยะเวลานาน ๆ บริเวณนั้นจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด
ใกลเคียงกับสถิติเดิมไดอีก และ ๓) บริเวณที่เปนดินอ่อนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี เช่น บริเวณที่มี
ดินเหนียวอยู่ใตพื้นดินเปนชั้นหนา เช่น บริเวณที่ลุ่ม หรืออยู่ใกลปากแม่น้ำ เปนตน สำหรับภัยหรือผลกระทบ
ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เช่น พื้นดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสรางชำรุดจนถึงถล่มได ไฟไหม กาซรั่ว
คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เสนทางคมนาคมเสียหาย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมชำรุดหรือขาดช่วง ระบบ
สารสนเทศหยุดชะงักหรือขัดของ การคมนาคมทางอากาศหยุดชะงัก และ ประชาชนตื่นตระหนก
ตารางที่ ๕ แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๐ ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ที่มีศูนย์กลางในประเทศไทย

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วันที่เกิด
ขนาดแผ่นดินไหว
บริเวณศูนยกลางที่เกิดแผ่นดินไหว
หมายเหตุ
เหตุการณ
(ตามมาตราริกเตอร)
๑๗ ก.พ.๑๘
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๕.๖
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๑๕ เม.ย.๒๖
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จ.กาญจนบุรี
๕.๒
ปานกลาง
๒๒ เม.ย.๒๖
จ.กาญจนบุรี
๕.๙
ปานกลาง
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จ.เชียงราย
๕.๑
ปานกลาง
๙ ธ.ค.๓๘
จ.แพร่
๕.๐
ปานกลาง
๒๑ ธ.ค.๓๘
จ.เชียงใหม่
๕.๒
ปานกลาง
๑๓ ธ.ค.๔๙
จ.เชียงใหม่
๕.๑
ปานกลาง
๕ พ.ค.๕๗
จ.เชียงราย
๖.๓
ค่อนขางแรง
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การวัดขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) ใชระบบการวัดไดหลายรูปแบบ แต่ที่เปนที่นิยมที่สุด คือ
มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ ซึ่งคิดคนโดย ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ โดยขนาดของแผ่นดินไหว
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ ๖ ผลกระทบจากขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว

ขนาดแผ่นดินไหว
(ริกเตอร)
๑.๙ ลงไป
๒.๐-๒.๙

การจัดระดับ
ไม่รูสึก
(Micro)
เบามาก
(Minor)

๓.๐-๓.๙

เบามาก
(Minor)

๔.๐-๔.๙

เบา
(Light)

๕.๐-๕.๙

ปานกลาง
(Moderate)

๖.๐-๖.๙

แรง
(Strong)

ผลกระทบ

อัตราการเกิดทั่วโลก

ไม่มี

๘,๐๐๐ ครั้ง/วัน

คนทั่วไปมักไม่รูสึก แต่ก็สามารถ
รูสึกไดบาง และตรวจจับไดง่าย

๑,๐๐๐ ครั้ง/วัน

คนส่วนใหญ่รูสึกได และ
บางครั้งสามารถสรางความ
เสียหายไดบาง
ขาวของในบานสั่นไหวชัดเจน
สามารถสรางความเสียหายได
สรางความเสียหายยับเยินไดกับ
สิ่งก่อสรางที่ไม่มั่นคง แต่กับ
สิ่งก่อสรางที่มั่นคงนั้นไม่มีปญหา
สรางความเสียหายที่ค่อนขาง
รุนแรงไดในรัศมี
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร

รุนแรง
(Major)
รุนแรงมาก
(Great)

สามารถสรางความเสียหายรุนแรง
ในบริเวณกวางกว่า
สรางความเสียหายรุนแรงไดในรัศมี
เปนรอยกิโลเมตร

๙.๐-๙.๙

รุนแรงมาก
(Great)

“ลางผลาญ” ทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมี
เปนพันกิโลเมตร

๑๐.๐ ขึ้นไป

ทำลายลาง
(Epic)

ไม่เคยเกิด จึงไม่มีบันทึก
ความเสียหายไว

๗.๐-๗.๙
๘.๐-๘.๙

ที่มา : สำนักเฝาระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๙,๐๐๐ ครั้ง/ป
๖,๒๐๐ ครั้ง/ป
๘๐๐ ครั้ง/ป

๑๒๐ ครั้ง/ป
๑๘ ครั้ง/ป
๑ ครั้ง/ป
๑ ครั้ง/๒๐ ป
ไม่เคยเกิด

หนาที่ ๑๒ ของ ๑๓๘ หนา
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ตารางที่ ๗ แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ที่มีศูนย์กลางบริเวณประเทศ
เพื่อนบานของไทย และส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างป พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๕๗

ลำดับ
๑

๒

๓

วันที่เกิด บริเวณศูนยกลางที่เกิด ขนาดแผ่นดินไหว
หมายเหตุ
เหตุการณ
แผ่นดินไหว
(ตามมาตราริกเตอร)
๑๒ ก.ค.๓๘ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
๗.๒
สามารถรับรูไดบนอาคารสูง
ในกรุงเทพฯ และมีรายงาน
เมียนมา
ความเสียหายเล็กนอยใน
จ.เชียงราย
๒๒ ก.ย.๔๖ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
๖.๗
สามารถรับรูไดในบางจังหวัด
ของภาคเหนือและอาคารสูง
เมียนมา
ในกรุงเทพฯ และ
มีรายงานความเสียหายเล็ก
นอย
๒๖ ธ.ค.๔๗
ฝงตะวันตกของ
๙.๐
เกิดคลื่นยักษ์
เกาะสุมาตรา
สึนามิเขาสู่ฝงทะเลอันดามัน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๔

๒๘ มี.ค.๔๘

ฝงตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๕

๕

๑๙ พ.ค.๔๘

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๘

๖

๒๔ ก.ค.๔๘ หมู่เกาะนิโคบาร์ อินเดีย

๗.๒

๗

๑๘ ก.ย.๔๘

๖.๐

๘

พรมแดนเมียนมา อินเดีย
๑๑ ต.ค.๔๘
ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๒

สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดของภาคใต และ
จ.ภูเก็ต ประกาศเตือน
อพยพ
สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดของภาคใต และ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ
สามารถรับรูไดใน จ.ภูเก็ต
และมีประกาศเตือนอพยพ
สามารถรับรูไดบนอาคารสูง
ใน จ.เชียงใหม่
สามารถรับรูไดใน จ.พังงา
และ จ.ภูเก็ต

หนาที่ ๑๓ ของ ๑๓๘ หนา
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๙

๑๙ พ.ย.๔๘

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๑

สามารถรับรูไดใน จ.พังงา
และ จ.ภูเก็ต

๑๐

๑ ธ.ค.๔๙

ฝงตะวันออกของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๕

สามารถรับรูไดใน จ.สงขลา
และ จ.นราธิวาส

๑๑

๙ พ.ค.๕๓

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๗.๓

สามารถรับรูไดใน จ.สงขลา
จ.ภูเก็ต จ.พังงา
จ.สุรษฎร์ธานี และ
อาคารสูงใน กรุงเทพฯ

๑๒

๒๔ มี.ค.๕๔ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๖.๗

สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดของภาคเหนือและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ

๑๓

๖ ก.ย.๕๔

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๗

สามารถรับรูไดใน จ.สงขลา
และ จ.ภูเก็ต

๑๔

๑๑ เม.ย.๕๕ ชายฝงตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๖

๑๕

๒๓ มิ.ย.๕๕

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๓

สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดในภาคใต ภาคกลาง
และภาคอีสาน รวมทั้งเกิด
คลื่นสึนามิสูง ๓๐ ซม.
ที่เกาะเมียง จ.พังงา
สามารถรับรูไดบนอาคารสูง
ใน จ.สงขลา และ จ.ภูเก็ต

๑๖

๑๑ พ.ย.๕๕ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

๖.๖

สามารถรับรูไดใน
จ.เชียงใหม่ และอาคารสูงใน
จ.นนทบุรี และ กรุงเทพฯ

๑๗

๒ ก.ค.๕๖

๖.๐

สามารถรับรูไดใน จ.สงขลา
จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ อาคาร
สูงใน กรุงเทพฯ

ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่มา : สำนักเฝาระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
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สึนามิ (Tsunami)
คลื่นสึนามิเปนคลื่นในท่าเรือหรืออ่าว ซึ่งพบโดยนักวิชาการชาวญี่ปุน โดยคลื่นสึนามิเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุ อาทิ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว อุกาบาตตกสู่ทองทะเล การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ และแผ่นดินถล่ม
ใตทะเล รวมทั้งการพังทลายของหนาผาริมทะเลก็สามารถทําใหเกิดคลื่นสึนามิได สำหรับประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขนาด ๙.๓ ตามมาตราริกเตอร์
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
และทําใหเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรอินเดียโถมเขาฝงทะเลอันดามัน จนสรางความเสียหายอย่างมากต่อ
พื้นที่ ๖ จังหวัดฝงตะวันตกของไทย ไดแก่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ตรัง จ.กระบี่ และ จ.สตูล รวมทั้ง
ไดสรางความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดียจนทําใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและ
สูญหายรวมมากกว่า ๑ แสนคน เฉพาะที่ประเทศไทย มีจํานวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ผลกระทบจากสึนามิ
ขึ้นอยู่กับหลายปจจัย อาทิ ความเร็วของคลื่นสึนามิขณะอยู่ในน้ำลึกและน้ำตื้น คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลง
พลังงานของคลื่นเมื่ออยู่บริเวณน้ำลึกหรือตื้น ลักษณะการโถมเขาสู่ฝงของแต่ละลักษณะพื้นที่ การซัดขึ้นไป
ในแผ่นดินของคลื่นสึนามิ (Run-up) และการแผ่เขาท่วมลึกเขาไปในแผ่นดิน (Inundation) เปนตน นอกจาก
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์แลว สึนามิยังทำลายสิ่งแวดลอมตามแนวชายฝงดวย เช่น
น้ำใตดินมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปทำใหไม่สามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดอีก ตนไมยืนตนตาย
เนื่องจากความเค็มของน้ำทะเลที่เหือดแหงเปนเกลือตกคางอยู่ และพื้นที่ทางการเกษตรไม่สามารถเพาะปลูกได
อีกต่อไป เปนตน
วาตภัย (Storm)
วาตภัยเปนสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทำใหเกิดความเสียหายแก่อาคาร บานเรือน ตนไม
และสิ่งก่อสราง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝนฟาคะนอง
พายุฤดูรอน และพายุหมุนเขตรอน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และไตฝุน) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตรอนจะส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่เปนบริเวณกวางนับรอยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่ผ่านจะไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีกําลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทำใหเกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมา
หากพายุมีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอนหรือพายุไตฝุนจะก่อใหเกิดภัยหลายอย่างพรอมกันทั้งวาตภัย อุทกภัย
และคลื่ น พายุ ซั ด ฝ ง ซึ่ ง เป น อั น ตรายและอาจก่ อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายถึ ง ขั้ น รุ น แรงทำให ป ระชาชนเสี ย ชี วิ ต
เปนจำนวนมากได
ถิ่นกำเนิดของพายุโซนรอนในทะเลจีนใตอยู่ใกลเสนศูนย์สูตรในทะเลลึกทางตะวันออกเฉียงใตของ
สาธารณรัฐฟลิปปนส์ พายุโซนรอนที่รายแรงในฤดูรอนมีเสนทางการเคลื่อนตัวขึ้นเหนือ สรางความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อสาธารณรัฐฟลิปปนส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน
ส่วนพายุโซนรอนที่มีความรุนแรงขนาดกลางในฤดูฝน มีเสนทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ผ่ า นสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และประเทศไทยทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในหวงตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม โดยพายุโซนรอนจะอ่อนกำลังลง
และเปลีย่ นเสนทางการเคลื่อนตัวค่อนลงไปทางใตผ่านเขาอ่าวไทย สรางความเสียหายจากลมแรง การยกตัวของ
ระดับน้ำบริเวณชายฝงและคลื่นใหญ่ หรือฝนตกหนัก ทำใหเกิดน้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม ซึ่งเกิดความเสียหาย
ระดับปานกลางได จากการวิเคราะห์ขอมูลพายุโซนรอนระหว่างป พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๔๙ พบว่ามีจำนวนเฉลี่ย

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๑๕ ของ ๑๓๘ หนา

ของพายุรายปจำนวน ๓ และ ๑๓ ลูก ในประเทศไทยและทะเลจีนใต ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยจะไดรับ
ผลกระทบจากพายุโซนรอนจากสองแหล่ง ดังนี้
แหล่ ง ที่ ห นึ่ ง เป น พายุ โ ซนร อ นในทะเลจี น ใต แ ละทะเลอั น ดามั น ในฤดู ร อ น มวลอากาศร อ นมาก
เหนื อ เส น ศู น ย์ สู ต ร เบากว่ า มวลอากาศเย็ น ลอยตั ว ขึ้ น สู ง ความกดอากาศในบริ เ วณดั ง กล่ า วเบาบางลง
ดูดเอาอากาศเย็นโดยรอบเขามาแทนที่เพิ่มมากขึ้น ความเร็วลมที่ถูกดูดเขาหาศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น และ
ความเร็วของการหมุนของลมทวีขึ้น จากอิทธิพลการหมุนของโลก ทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหันเหทิศ
ไปทางขวา หมุนทวนเข็มนาฬกาในซีกโลกตอนเหนือของเสนศูนย์สูตร หรือหมุนตามเข็มนาฬกาในซีกโลก
ตอนใต เมื่อมวลอากาศที่เต็มไปดวยความชื้นจากไอน้ำที่ระเหยจากทะเลเคลื่อนตัวเขาสู่ดานบน เมื่อเริ่มเย็นตัวลง
ไอน้ำเริ่มควบแน่นรวมตัวเขาเปนหยดน้ำและเปนฝนในที่สุด และทำใหมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได สำหรับถิ่นกำเนิด
ของพายุโซนรอนในทะเลอันดามันอยู่บริเวณทะเลลึกทางตะวันออกของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา โดยพายุโซนรอนที่มีความรุนแรงในหวงเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ซึ่งจะมีเสนทางการเคลื่อนตัว
ของพายุขึ้นเหนือ เขาสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดยพายุโซนรอนทีม่ คี วามรุนแรงขนาดกลางในหวงกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จะมีเสนทางการเคลือ่ นตัว
ของพายุทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส่วนในหวง
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พายุโซนรอนจะอ่อนกำลังลงและมีเสนทางเลื่อนลงทางใตโดยเคลื่อนตัว
ผ่านทะเลอาหรับและสิ้นสุดลงในหวงสิ้นป
แหล่งที่สองเปนพายุโซนรอนในอ่าวไทย โดยพายุโซนรอนที่รุนแรงที่สุดในอ่าวไทยมี ๕ ลูก เกิดจาก
ลมแรงและการยกตั ว ของระดั บ น้ ำ ทะเล ได แ ก่ ๑) ในป พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่ อ ไต ฝุ น เว ถ ล่ ม อ่ า วไทยตอนบน
๒) ในป พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไตฝุนแฮเรียตสรางภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช จากแรงลมและ
การยกตัวของระดับน้ำทะเล ทำใหประชาชนเสียชีวิตประมาณ ๘๐๐ คน ๓) ในป พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่อพายุโซนรอนรูธ
ถล่มเกาะสมุย ชายฝง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ๔) ในป พ.ศ.๒๕๓๒ ไตฝุนเกย์สรางภัยพิบัติที่ อ.ปะทิว
และ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เนื่องจากแรงลมและการยกตัวของระดับน้ำทะเล ทำใหมีผูเสียชีวิตประมาณ ๕๘๐ คน
ซึ่งส่วนใหญ่เปนชาวประมง เรือล่มประมาณ ๖๒๐ ลำ บานเรือนเสียหายประมาณ ๔๐,๐๐๐ หลังคาเรือน
คิดเปนมูลค่าประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ ๕) ในป พ.ศ.๒๕๔๐ ไตฝุนลินดาพัดถล่ม อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผูเสียชีวิตประมาณ ๓๐ คน สูญหายประมาณ ๑๐๒ คน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ พายุ โ ซนร อ นเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายป ซึ่ ง เป น ชนิ ด ที่ อ่ อ นกำลั ง ลงและ
เมื่อเคลื่อนตัวเขาสู่อ่าวไทยซึ่งมีความลึกนอยและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลลึก ดังนั้นจากสถิติพบว่าในอ่าวไทย
จะมีพายุโซนรอนที่รุนแรง ๑ ลูก จาก ๑๐ ลูก
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รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสู่ประเทศไทย
ระหว่างป พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๕๗ (แยกตามป): กรมอุตุนิยมวิทยา

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสู่ประเทศไทย
ระหว่างป พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๕๗ (แยกตามเดือน): กรมอุตุนิยมวิทยา
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ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire)
ไฟปา คือ ไฟที่เกิดขึ้นแลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ในป า การแบ่ ง ชนิ ด ของไฟป า ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ทั่ ว ไป ถื อ หลั ก การของการไหม เ ชื้ อ เพลิ ง ในระดั บ ต่ า งๆ
ในแนวดิ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไมเปนเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเปน ๓ ชนิด ไดแก่
ชนิดที่ ๑ ไฟใตดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหมอินทรียวัตถุที่อยู่ใตชั้นผิวของพื้นปา เกิดขึ้นในปาบางประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาในเขตอบอุ่นที่มีระดับความสูงมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นทำใหอัตราการย่อยสลาย
อินทรียวัตถุต่ำ จึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยู่บนหนาดินแทในปริมาณมากและเปนชั้นหนา ไฟชนิดนี้
อาจไหมแทรกลงไปใตผิวพื้นปาไดหลายฟุตและลุกลามไปเรื่อยๆ ใตผิวพื้นปาในลักษณะการคุกรุ่นอย่างชาๆ
ไม่มีเปลวไฟ และมีควันนอยมาก จึงเปนไฟที่ตรวจพบหรือสังเกตพบไดยากที่สุดและเปนไฟที่มีอัตราการลุกลาม
ชาที่สุด แต่เปนไฟที่สรางความเสียหายใหแก่พื้นที่ปาไมไดมากที่สุด โดยไฟใตดินมีอยู่ ๒ ชนิดย่อย คือ ไฟใตดิน
สมบูรณ์แบบ (True Ground Fire) คือไฟที่ไหมอินทรียวัตถุอยู่ใตผิวพื้นปาจริงๆ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยพบ
ไฟใตดินสมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อน และ ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใตดิน (Semi-Ground Fire) ไดแก่ ไฟที่ไหมในสองมิติ
คือส่วนหนึ่งไหมไปในแนวระนาบไปตามผิวพื้นปาเช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะไหมใน
แนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใตผิวพื้นปา ซึ่งอาจไหมลึกลงไปไดหลายฟุต ซึ่งมักจะเกิดในปาพรุ สำหรับ
ประเทศไทยจะพบไดที่ปาพรุโตะแดง และปาพรุบาเจาะ ใน จ.นราธิวาส ชนิดที่ ๒ ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือ
ไฟที่ไหมลุกลามไปตามผิวดิน เปนชนิดที่พบมากที่สุดและพบโดยทั่วไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก สำหรับ
ประเทศไทย ไฟปาส่วนใหญ่จะเปนไฟชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟ ตั้งแต่ ๐.๕ - ๓ เมตร ในปาเต็งรัง จนถึง
ความสูงเปลวไฟ ๕ - ๖ เมตร ในปาเบญจพรรณที่มีกอไผ่หนาแน่น ชนิดที่ ๓ ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือ
ไฟที่ไหมลุกลามจากยอดของตนไมหรือไมพุ่มตนหนึ่งไปยังยอดของตนไมหรือไมพุ่มอีกตนหนึ่ง ซี่งส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นในปาสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้ มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก และเปนอันตรายอย่างยิ่งสำหรับ
พนักงานดับไฟปา โดยทัว่ ไปไฟเรือนยอดตองอาศัยไฟผิวดินเปนสือ่ จึงแบ่งออกเปน ๒ ชนิดย่อย ไดแก่ ไฟเรือนยอด
ที่ ต อ งอาศั ย ไฟผิ ว ดิ น เป น สื่ อ (Dependent Crown Fire) จะอาศั ย ไฟที่ ลุ ก ลามไปตามผิ ว ดิ น เป น ตั ว นำ
เปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของตนไมอื่นที่อยู่ใกลเคียง ซึ่งมักเกิดในปาที่ตนไมไม่หนาแน่น และไฟเรือนยอด
ที่ไม่ตองอาศัยไฟผิวดิน (Running Crown Fire) เกิดในปาที่มีตนไมที่ติดไฟไดง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบ
ติดต่อกัน ดังนั้น การดับไฟทำไดยากมาก จำเปนตองใชเครื่องจักรกลหนัก และการดับไฟทางอากาศเขาช่วย
สำหรับประเทศไทย โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเปนไปไดยาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นค่อนขางสูง
ประกอบกั บ ชนิ ด ไม ป า ส่ ว นใหญ่ ล ำต น ไม่ มี น้ ำ มั น หรื อ ยาง อย่ า งไรก็ ต าม ในภาคเหนื อ ของประเทศ ซึ่ ง มี
การปลูกสวนปาสนสามใบอย่างกวางขวางมาเปนเวลานานจนในปจจุบันตนสนเจริญเติบโตจนเรือนยอด
แผ่ขยายมาชิดติดกัน ดังนั้นหากเกิดไฟไหมในสวนปาดังกล่าวในช่วงที่อากาศแหงแลงอย่างรุนแรง โอกาสที่จะ
เกิดเปนไฟเรือนยอด ก็มีความเปนไปไดสูง
ปจจุบันระดับของการเกิดไฟปาในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเปนปจจัยที่รบกวนสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคม พืช ดิน น้ำ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้
ไฟปายังก่อใหเกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเปนปญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของ
ประชาชนเปนวงกวาง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนตองยกเลิกเที่ยวบินเปนจำนวนมาก เนื่องจาก
หมอกควันทำใหทัศนวิสัยไม่ดี เปนอันตรายต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
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โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New
Infectious Diseases) โรคติ ด ต่ อ ที่ พ บในพื้ น ที่ ใ หม่ (New Geographical Areas) โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ซ้ ำ
(Re-emerging Infectious Diseases) เชื้ อ ก่ อ โรคที่ ดื้ อ ต่ อ ยาต า นจุ ล ชี พ (Antimicrobial Resistant
Organism) และเหตุการณ์จงใจกระทำของมนุษย์ดวยสารชีวะ
ในช่ ว งหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมาได เ กิ ด การระบาดของโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ขึ้ น ทั่ ว โลกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ ง โรคติ ด เชื้ อ ชนิ ด ใหม่ ที่ เ พิ่ ง ค น พบการระบาดในมนุ ษ ย์ ห รื อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ พ บในพื้ น ที่ ใ หม่ เช่ น โรคเอดส์
โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra Viral Disease) โรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลา-มาร์บูร์ก (Ebola-marburg viral disease) โรคไขเวสต์ไนล์ (West nile fever) โรคสมองฝอ (Variant
- Creutzfeldt - Jakob disease) หรือเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ เช่น เชื้อไขหวัดนก (H5N1) เชื้อไขหวัดใหญ่
A (H1N1) pdm09 ที่ระบาดใหญ่ในป พ.ศ.๒๕๕๒ เชื้ออีโคไลโอ ๑๐๔ (E.coli O104) โรคไขกาฬหลังแอ่นจาก
เชื้อสายพันธุ์ใหม่ และเชื้อโรคดื้อยา เปนตน รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งเปนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาด
ในอดีตและสงบไปแลว แต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่น โรคไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya fever) และกาฬโรค
เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อที่ใชเปนอาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ และ
ไขทรพิษ
การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เปนผลจากปจจัยหลายประการ ไดแก่ การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของเชื้ อ โรค การใช ย าไม่ ถู ก ต อ งซึ่ ง ทำให เ กิ ด การดื้ อ ต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นำโรคและสิ่งแวดลอม
และภาวะโลกรอน ทั้งนี้โรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีความซับซอนยากต่อการจัดการ หากขาดระบบ และ
เครื่ อ งมื อ ป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว โรคเหล่ า นี้ อ าจก่ อ ความสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพ
ของประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
สำหรับประเทศไทย เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่เปนระยะๆ เช่น พบผูปวยโรคซาร์สในหวงมีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๖ พบการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตว์ปก ระหว่างป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ ซึ่งทำใหพบผูปวยและ
เสียชีวิตในช่วงป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ และยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย การระบาดใหญ่ของโรคไขหวัดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 หรือ ไขหวัดใหญ่
๒๐๐๙ ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ทำใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตเปนจำนวนมาก โรคไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya
fever) กลับมาอีกในป พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ โรคลีเจียนแนร์ (Legionellosis) ทำใหมนี ักท่องเที่ยวต่างชาติปวย
เปนระยะ โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) พบมากขึ้นในประเทศ โรคมือ เทาปาก (Hand, Foot and Mouth
Disease : HFMD) ที่เกิดจากเชื้อที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้น และมีการแพร่ระบาดในป พ.ศ.๒๕๕๕
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีตนกำเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ปา
และมี ป จ จั ย เสี่ ยงต่อการเกิดโรค ไดแก่ การเคลื่ อ นย า ยของประชากร ความชุ ก ชุ ม ของสั ต ว์ พ าหะนำโรค
การขาดความรูความเขาใจและความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตน
ไม่ถูกตองตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ และ การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีประชาชน
บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคเนื่องจากมีความตานทานโรคต่ำ อาทิ เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ป ผูสูงอายุ ผูปวย
โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผูมีภาวะอวน รวมทั้งประชาชนบางกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคมาก อาทิ เกษตรกร
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ผูเลี้ยงสัตว์ คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละเนื้อสัตว์ สัตวบาล และ สัตวแพทย์ และมีประชาชนบางกลุ่ม
ที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคไดง่าย อาทิ กลุ่มผูปกครอง ผูดูแลเด็ก หรือกลุ่มผูเดินทางไปต่างประเทศ
การประเมินความเสี่ยงและแนวโนมของการเกิดโรคจะใหขอมูลที่เปนประโยชน์ต่อการวางแผนและ
กำหนดแนวทางการปองกันควบคุมโรคไดอย่างถูกตองและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี
ความเสี่ยงในประเทศไทย อาจแบ่งได ๓ กลุ่ม ไดแก่ กลุ่มที่ ๑ โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นแลว
ในประเทศ เช่น โรคไขหวัดนก (H5N1) โรคไขหวัดใหญ่ 2009 โรคมือ เทา ปาก โรคลีเจียนแนร์ โรคไขปวดขอ
ยุงลาย วัณโรค โรคบรูเซลโลสิส โรครินเดอร์เปส และโรคไขกาฬหลังแอ่นจากเชื้อ Serogroup W-135 เปนตน
กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไขเหลือง (Yellow Fever) โรคลิชมาเนีย
(Leishmaniasis) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Viral Disease) โรคไขเวสต์ไนล์ (West Nile Fever)
โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา - มาร์บรู ก์ (Ebola - Marburg Viral Disease) โรคสมองฝอ (variant - Creutzfeldt - Jakob
Disease : vCJD) ที่เกิดจากโรคสมองฝอในวัว หรือ โรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE
or Mad Cow Disease) โรคพีพีอาร์ (Peste Despetits Ruminants : PDR) โรคที่อาจติดมากับสัตว์ เช่น
โรคฝดาษลิง (Monkeypox) และโรคติดเชื้อที่ใชเปนอาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ (Anthrax)
ไขทรพิษ (Smallpox) และกาฬโรค (Plague) เปนตน และ กลุ่มที่ ๓ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และ โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่
เปนตน
ในป พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดรายงานสถานการณ์
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา (Ebola) ซึ่ ง พบในทวี ป แอฟริ ก าโดยมี ป ระเทศที่ มี ก ารระบาดในวงกว า งจำนวน
๓ ประเทศ ไดแก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมมีผูติดเชื้อประมาณ ๒๑,๐๐๐ ราย และเสียชีวิตกว่า
๘,๐๐๐ ราย และพบในประเทศที่มีผูปวยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน ๖ ประเทศ ไดแก่
ไนจีเรีย เซเนกัล สเปน สหรัฐอเมริกา มาลี และสหราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น ๓๕ ราย เสียชีวิต ๑๕ ราย ทั้งนี้
ทางองค์การอนามัยโลกไดประกาศใหเซเนกัล ไนจีเรีย สเปน และสหรัฐอเมริกา เปนพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา
แลวในช่วงตุลาคม และธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบผูติดเชื้อดังกล่าว
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ตารางที่ ๘ แสดงการเกิดโรคระบาดในภูมิภาคต่างๆ ระหว่างป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๗
ป พ.ศ.
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

โรคระบาด
โรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 (H1N1)
โรคไขปวดขอยุงลาย

๒๕๕๕

โรคไขเลือดออก
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
(Middle East Respiratory Syndrome : MERS - CoV)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

๒๕๕๖
๒๕๕๗

หมายเหตุ

หลุมยุบ (Sinkhole)
หลุมยุบเปนธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติ แต่กิจกรรมของมนุษย์เร่งใหเกิดเร็ว
ขึ้นได ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปในภูมิประเทศที่มีลักษณะใตผิวดินเปนหินปูน หินโคโลไมต์ และหินอ่อน
ซึ่งหินเหล่านี้ละลายไดในน้ำใตดิน ทำใหเกิดโพรงหรือถ้ำใตดินขึ้น และเมื่อเพดานตานทานน้ำหนักของดิน
และสิ่งก่อสรางที่กดทับดานบนไม่ไหว จึงพังกลายเปนหลุมยุบ โดยมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด
ของโพรงหรือถ้ำใตดิน ซึ่งมีตั้งแต่ไม่กี่เมตรถึงหลายรอยเมตรและลึกหลายสิบเมตร ตั้งแต่ป พ.ศ.๒๕๓๘
เปนตนมา ไดเกิดหลุมยุบทั่วประเทศมากกว่า ๖๖ พื้นที่ และในจำนวนนี้มี ๒๕ พื้นที่ เกิดหลุมยุบ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งส่วนใหญ่พบ
ในจังหวัดฝงทะเลอันดามัน (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี)
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บทที่ ๒
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงไดตรา พ.ร.บ.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อใชเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยซึ่งมีผลใชบังคับ
ตั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เปนตนมา โดยยกเลิก พ.ร.บ.ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ และ
พ.ร.บ.ป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ รู ป ระบบราชการตาม
พ.ร.บ.การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งไดตั้ง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ใหมีภารกิจหลักในการดำเนินการปองกัน บรรเทา ฟนฟู สาธารณภัยและอุบัติภัย
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ สรุปไดดังนี้
๑. ขอบเขตการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยไดมี
การกำหนดคำนิยามของสาธารณภัย และภัยดานความมั่นคง ไวอย่างชัดเจน (มาตรา ๔)
๒. การกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดำเนินการโดย
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด ๒๓ คน มี นรม. หรือ
รอง นรม. ซึ่ง นรม. มอบหมาย เปนประธานกรรมการ และมี ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ
ผบ.ทอ. เปนกรรมการ โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ และได ก ำหนดบุ ค คลผู มี อ ำนาจหน า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และ
ผูเกี่ยวของ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น (มาตรา ๖ และมาตรา ๗)
๓. กำหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปนหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ (มาตรา ๑๑)
๔. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดใหมีการจัดทำแผน ๓ ระดับ คือแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย กรุ ง เทพมหานคร โดยในการจั ด ทำแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ใหผูว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีผูว่าราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ และมี ผบ.มทบ.
หรือ ผบ.จทบ. เปนกรรมการ สำหรับการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้น
ใหผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ โดยใหแต่งตั้งผูแทน กห. และผูแทนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผูว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
(มาตรา ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๑๗, ๓๓ และ ๓๔)
๕. กำหนดบุคคลผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูเกี่ยวของไวอย่างเปน
เอกภาพ ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น

ĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ

หนาที่ ๒๒ ของ ๑๓๘ หนา
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รูปที่ ๓ แผนผังโครงสรางผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นโยบายดังกล่าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ์ คณะกรรมการเตรียมพรอม
แห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงไดทบทวนนโยบายการเตรียมพรอมแห่งชาติ และจัดทำเปน

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๒๓ ของ ๑๓๘ หนา

ยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวของ โดยมุ่งเนนการเตรียมพรอมของทุกภาคส่วนใหพรอมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
การเสริมสรางภูมิคุมกันและศักยภาพใหคน ชุมชน และสังคม การผนึกกำลังและบูรณาการแผนระดับกระทรวง
กรม จังหวัด และทองถิ่น การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
การทบทวนนโยบายการเตรี ย มพร อ มแห่ ง ชาติ แ ละการระดมความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ สามารถประมวลภาพรวมสภาพปญหาการเตรียมพรอมของประเทศไทยที่ยังคงตองมีการพัฒนา
ในประเด็น ดังนี้ ๑) ระบบการแจงเตือนสาธารณภัยและภัยความมั่นคงที่ชัดเจน แม่นยำ และกระจายขอมูล
ข่าวสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและสาธารณชน ๒) ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ การกูภัย ผูเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
๓) ระบบการจัดทำบัญชีระดมสรรพกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศที่ตองการความร่วมมือ
จากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ๔) การมีระบบกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และการเบิกจ่ายเงิน
ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การดำเนิ น งานของผู บ ริ ห ารเหตุ ก ารณ์ ใ นสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ต อ งดำเนิ น การจั ด การป ญ หา
อย่างรอบคอบและเร่งด่วน ๕) การใหการศึกษาและการเขาถึงองค์ความรูของประชาชนและชุมชนทองถิ่น
ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังไม่เพียงพอ ๖) การนำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศไปสู่การปฏิบัติ
ที่ไม่สามารถนำมาใชทดสอบการระดมสรรพกำลังไดเพราะไม่มีภาวะสงคราม ๗) ประสิทธิภาพของระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์เพื่อใชในการบริหารจัดการภัยแต่ละประเภททั้งในหวงภาวะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัย ที่ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการเตรียมพรอมแห่งชาติ จึงไดเสนอกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ ดังนี้
๑) การเตรียมพรอมของประเทศใหพรอมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ใหพรอมเผชิญกับภัยความมั่นคง สาธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และภัยเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่
ในภาวะปกติในเชิง Whole - of - Nation Approach โดยประสานและผนึกกำลังของทุกฝายในชาติ
ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นสมาคม มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย
ชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์
๒) การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ใหมีภูมิคุมกันเปนรากฐานสำคัญ ใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ใหมีภูมิคุมกันภัยความมั่นคงและสาธารณภัย โดยเสริมสรางความรูความเขาใจการเตรียมความพรอม
ในระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และ ประเทศ ในการเตรียมความพรอมและบริหารจัดการในมิติการปองกัน
(Prevention) การมีขอมูล การมีระบบเฝาระวังแจงเตือน การจัดการเมื่อคาดว่าจะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย โดยกระบวนการเรียนรูถ่ายทอดสั่งสมประสบการณ์บทเรียน และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานรัฐกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมร่วมกันของคนในชาติ โดยเฉพาะภัยที่มีสาเหตุ
จากมนุษย์ ถือเปนการเตรียมพรอมที่สำคัญที่สามารถวางแผนเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบจากภัยดังกล่าวได
๓) การเตรียมความพรอมของชุมชนทองถิ่น ใหความสำคัญกับชุมชนทองถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย แผน และ แนวทางการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและบรรเทาภัยความมั่นคงและสาธารณภัย รวมทั้ง
มีกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรูระหว่างภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น ประชาสังคม และภาคประชาชนโดยนำ
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ความรูของชุมชนทองถิ่นมามีส่วนในการปองกันและจัดการกับภัยความมั่นคง และสาธารณภัย และสนับสนุน
การจัดการฐานขอมูลภัยต่างๆ ตลอดจนการมีเครือข่ายเฝาระวังและแจงข่าวสารขอมูลในระดับชุมชนทองถิ่น
รวมทั้งการสรางความพรอมรับมือที่จะสามารถจัดการภัยที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ไดดวยตนเอง โดยมีชุมชนทองถิ่น
เปนศูนย์กลางและเชื่อมโยงเปนเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔) การเตรียมพรอมเชิงรุกของหน่วยงานเพื่อปองกันและลดผลกระทบ การมีแผน กฎ ระเบียบ
ระบบเฝาระวังแจงเตือน การเตรียมบัญชีทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ใหพรอมใชงานอย่าง
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัย การฝกศึกษาอบรม การจัดทำหลักสูตรและคู่มือเผชิญภัย การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่เฝาระวัง การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังสำรองอาหาร ระบบการแพทย์และ
สาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร ระบบการบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค
การลำเลียงขนส่งสินคาและผูที่ประสบภัย และการฝกซอมแผนอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง เพื่อใหการบริหาร
จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปนไปอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนสามารถดำเนินงานไดอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
๕) การผนึกกำลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ของชาติ ด ว ยการผนึ ก กำลั ง และทรั พ ยากรจากทุ ก ภาคส่ ว นในการป อ งกั น ประเทศและให มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการสนับสนุน การดำเนินงานของกองทัพไทย ศูนย์ระดมสรรพกำลังทางทหาร และ ศูนย์บัญชาการ
ทางทหาร ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างกองทัพกับหน่วยงานพลเรือน
เพื่อปองปราม ปองกัน ภัยคุกคามจากภายนอกประเทศทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตลอดจน
เสริมสรางศักยภาพและปลูกฝงจิตสำนึกดานความมั่นคงใหกับคนและชุมชนรวมทั้งสรางเครือข่ายอาสาสมัคร
เพื่อสนับสนุนกองทัพ ในการจัดเตรียมกำลังและใชกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันประเทศ
๖) การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ ไดแก่ (๑) การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพรอมของชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ซึ่งมีหน่วยงาน United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) และ Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ประชาคมอาเซียน และ ความร่วมมือภายใตกลไกความร่วมมือ
ของอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งไดกำหนดกรอบและแผนงานความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ Conference of
the Parties to the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (COP
to AADMER) คณะกรรมการอาเซียนดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster
Management : ACDM) ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN
Humanitarian Assistance : AHA Centre) และระบบเตรี ย มพร อ มเพื่ อ บรรเทาภั ย พิ บั ติ แ ละตอบโต
สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangements for Disaster Relief and Emergency
Response : ASEAN SASOP) รวมทั้งความร่วมมือดานความมั่นคงในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF)
เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงที่จะกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและพัฒนาไปสู่
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและใชประโยชน์จากความร่วมมือภายใตองค์กรภายในภูมิภาค
ที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ เช่น กองทุน ESCAP Multi Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and
Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asian Countries ซึ่งไทยเปนผูก่อตั้ง และ
ศูนย์เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Centre : ADPC)
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ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย และ (๒) ภัยคุกคามและสาธารณภัยในปจจุบันมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
เป น จำนวนมากโดยเฉพาะภั ย คุ ก คามต่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ท างด า นสั ง คม อาทิ ภั ย คุ ก คามจาก
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคระบาดต่างๆ ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมพรอมและเสริมสรางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในดานความมั่นคงของมนุษย์
๗) การพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การมี ร ะบบฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรของประเทศด า นความมั่ น คงและ
สนับสนุนการมีคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการแจงเตือนภัย การอพยพ การใหความช่วยเหลือ การบริจาค
การจัดการในภาวะฉุกเฉินทั้งภัยคุกคามทางทหารและสาธารณภัยไวตั้งแต่ในยามปกติ โดยมีการปรับปรุง
ฐานขอมูลสม่ำเสมอใหสามารถนำมาประกอบการตกลงใจของผูบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งจัดใหมีช่องทางการ
ประสานและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด า นความมั่ น คงและ
ดานสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายชุมชนทองถิ่น และ ภาคประชาสังคม ใหสามารถ
แลกเปลี่ยนและนำทรัพยากรมาใชร่วมกัน เมื่อเกิดภัยในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์ไดอย่าง
ทันท่วงที รวมทั้งนำแผนและระบบฐานขอมูล มาทดสอบการปฏิบัติในการฝกซอมอย่างสม่ำเสมอ
๘) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน เปนภาคี
เครือข่ายในกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการภัย ตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ โดยเสริมสรางการพัฒนาความรู
การตระหนักรู การมีจิตสำนึกความมั่นคง การมีจิตสาธารณะของทุกภาคส่วน เพื่อเขามามีส่วนร่วมผนึกกำลัง
ในการปองกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ ดำเนินการแกไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และฟนฟู
ความเสียหายทางกายภาพและจิตใจใหกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งทบทวนและพัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๙) การมีระบบการบริหารจัดการที่ประสานสอดคลองตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ไดแก่
(๑) การประสานเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการการทำงานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนา
จังหวัดแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ ใหประสานสอดคลองและสนับสนุนกันระหว่างภารกิจกระทรวง (Function) กับการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ (Area) และ (๒) การใหความสำคัญกับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปน
หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ การรั ก ษาความมั่ น คงภายในประเทศ การดำเนิ น งานของศู น ย์ อ ำนวยการร่ ว ม
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) และ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ ง ชาติ (บก.ปภ.ช.) ตั้ ง แต่ ใ นภาวะปกติ เพื่ อ ประสานบู ร ณาการข อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่ อ นำเสนอ
ผูบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละหวงเวลาและแต่ละระดับการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งใหจัดตั้งกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ (อปท./อำเภอ/เขต/จังหวัด/กทม.) ตั้งแต่ในยามปกติ เพื่อใหสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นเป น “ศู น ย์ บั ญ ชาเหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน า จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร” เมื่ อ คาดว่ า จะเกิ ด ภั ย หรื อ
เมื่อเกิดภัยขึ้นไดอย่างทันท่วงทีและสามารถปรับใชในภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบรอย และ ศูนย์ระดมสรรพกำลังกลาโหมในการปองกันประเทศ
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รูปที่ ๔ ภาพแผนภูมิยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ไดมีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ ง ได ก ำหนดนโยบายการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
๔ ดาน สรุปไดดังนี้
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดวยการปองกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพรอมใหมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัย และการส่งเสริม
ใหทองถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพื่อใหเกิดการรูรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
สาธารณภัยนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
๒. การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การสาธารณภั ย
ในภาวะฉุ ก เฉิ นใหเกิดประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล พร อ มทั้ ง การบรรเทาทุ ก ข์ แ ละช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์
ผูประสบภัยไดอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
๓. การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถสนองตอบต่อความตองการของผูประสบภัยไดอย่างทั่วถึงและ
เปนธรรม พื้นที่ประสบภัยไดรับการซ่อมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
๔. การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม มาตรฐานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใหมีประสิทธิภาพ

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๒๗ ของ ๑๓๘ หนา

ทั้งนี้ไดมอบหมายให กระทรวง กรม องคกรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหากิจ จังหวัด อำเภอ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใหสำนักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวของ และองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พิจารณาใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ
การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ไดมอบหมายใหหน่วยงานแต่ละระดับจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุแผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวของกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปดวย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับนี้ไดใหความสำคัญในการดำเนินการ
ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสาธารณภัย โดยมีกรอบดำเนินการหลัก ดังนี้
๑. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย และ
ลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน ความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และ
สภาพแวดลอมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศไดอย่างเปนรูปธรรม โดยมี เปาหมาย คือ ปองกันไม่ใหเกิด
ความเสี่ยงใหม่ พรอมทั้งลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสราง กฎหมาย สุขภาพ
วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดลอม เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที่มี
การบู ร ณาการและลดความเหลื่ อ มลํ้ า ในการป อ งกั น รวมถึ ง การทำให ค วามล่ อ แหลมและเปราะบาง
ต่อสาธารณภัยลดลงดวย ตลอดจนการเพิ่มใหมีการเตรียมความพรอมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและฟนฟู
อันนำไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟนคืนกลับ (Resilience) ไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๒. กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 44 และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
เพื่ อ หาแนวทางยั บ ยั้ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและป อ งกั น ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ มนุ ษ ย์ แ ละ
ไดกำหนดหลักการที่สำคัญไว คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปรากฏการณ์ธรรมชาติระดับโลก
ที่ตองการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจำเปนตองอาศัยการมีส่วนร่วมและการแกปญหาร่วมกันระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนการปองกันผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน
๓. กรอบความตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN
Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เพื่อใหมีกลไก
ดานการจัดการสาธารณภัยระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN Joint
Response) สาธารณภัยขั้นรายแรงอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จำเปนตองขอรับความช่วยเหลือจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยความร่วมมือใหใชแนวทางที่กำหนดไวใน AADMER ตลอดจนเครื่องมือและ
กลไกระดับภูมิภาคอาเซียนไดจัดทำไว อาทิ (๑) ความตกลงอาเซียนฯ AADMER Work Programme (2010 2015) ซึ่ ง ประเทศไทยเป น แกนนำร่ ว มกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒
การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ (Strategic Component 2: Prevention and Mitigation) และเปนประเทศ

หนาที่ ๒๘ ของ ๑๓๘ หนา
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แกนนำในส่วนขององค์ประกอบพื้นฐานที่ ๓ (Building Block 3) คือ การกระจายสู่กลุ่มเปาหมายและการ
ทำใหเขาสู่ระบบและกลไกปกติที่มีอยู่ (Outreach and Mainstreaming) (๒) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานใน
การเตรี ย มความพร อ มและการรั บ มื อ เหตุ ภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น (Standard Operating
Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster and
Emergency Response Operations : SASOP) และ (๓) ศู น ย์ ป ระสานงานการให ค วามช่ ว ยเหลื อ
ดานมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster
Management : AHA Centre) เปนตน
๔. ปฏิญญากรุงเทพว่าดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเชียและแปซิฟก พ.ศ.๒๕๕๗ (Bangkok
Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific 2014) เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลและ
หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ คือ (๑) เสริมสรางความพรอมของชุมชนในการรับมือ
และฟนกลับเร็ว (๒) ส่งเสริมการลงทุนสาธารณะในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศ
เพื่อปกปองผลพวงที่ไดจากการพัฒนา (๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (๔) ส่งเสริมการใชและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (๕) สนับสนุนใหเกิด ธรรมาภิบาลความโปร่งใส และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (๖) สนับสนุนใหการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิญญากรุงเทพฯ ไดตระหนักถึงการพัฒนาที่มีคนเปนศูนย์กลางเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน
ของชุมชนทองถิ่นต่อ สาธารณภัยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกำหนดเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไวดังนี้
๑. ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพรอมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำใหผูประสบภัยไดรับการช่วยเหลือได
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูอย่างทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อเปนการสรางมาตรฐาน ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
๒. สังคมไทยเปนสังคมทีม่ กี ารเรียนรูแ ละมีภมู คิ มุ กันในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย โดยใหทอ งถิน่
ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เขามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. ประชาชนมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย โดยให ค วามสำคั ญ กั บ การสร า งองค์ ค วามรู
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถิ่นเพื่อมุ่งเขาสู่ “การรูรับ
- ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน” (Resilience)
นอกจากนี้แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ไดกำหนดการจัดการในภาวะฉุกเฉินว่า
เปนการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติ
หน า ที่ อ ย่ า งเป น ระเบี ย บของเจ า หน า ที่ แ ละประชาชน โดยให ยึ ด ถื อ ว่ า การรั ก ษาชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนเปนเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกที่จะตองเร่งเขาระงับและใหความช่วยเหลือ ดังนั้น ในภาวะปกติจึงตองมี
การเตรียมความพรอมไวเพื่อใหสามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ สำหรับประเทศไทยการจัดการในภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับไดมอบหมายใหผูที่มีอำนาจ
หน า ที่ ใ นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม พ.ร.บ.ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐
เปนผูรับผิดชอบแต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๒๙ ของ ๑๓๘ หนา

บทที่ ๓
หน่วยงานที่เกี่ยวของในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงบประมาณ)
๒. สนับสนุนดานการข่าวกรองและใหคำแนะนำดานการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
๓. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารตั้งแต่ภาวะปกติ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(กรมประชาสัมพันธ์)
๔. จัดระบบการรับบริจาคเพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัย (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
๕. ประสานงานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำ
และเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ
กระทรวงการคลัง มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. กำหนดมาตรการดานศุลกากร (ในการนำเขาและส่งออก) เพื่อใชสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (กรมศุลกากร)
๒. กำหนดมาตรการดานการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กำหนดขอกฎหมาย/ระเบียบที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมบัญชีกลาง)
๔. กำหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ (กรมบัญชีกลาง)
กระทรวงการต่างประเทศ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ประสานงานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย
ในการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ติดต่อประสานขอรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
๓. ชี้ แ จง และให ข อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กั บ หน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ให ค วามรู แ ละเผยแพร่ ค วามรู ด า นความปลอดภั ย เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ผูประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒. กำหนดมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวใหมีความปลอดภัย (กรมการท่องเที่ยว)
๓. ฟนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมการท่องเที่ยว)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. เสริมสรางเครือข่ายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมใหเปนกลไกเสริมในการทำงานปองกัน
สาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
๒. สนับสนุนดานการสังคมสงเคราะห์แก่ผูประสบภัย และดูแลช่วยเหลือเด็กกำพรา คนพิการและ
ผูสูงอายุในพื้นที่ประสบภัย

หนาที่ ๓๐ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

๓. วางแผนและฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแก่ผูประสบภัยและผูประสบปญหาทางสังคม
๔. สนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟนฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
๕. รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำฐานขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต (กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุ สั ต ว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น และสำนั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม)
๒. วางแผนและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร (สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการขาว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร )
๓. พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุ สั ต ว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น สำนั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม และกรมวิชาการเกษตร)
๔. ติดตามสถานการณ์ภัยและแจงเกษตรกรเพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมปศุ สั ต ว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
และกรมการขาว)
๕. สำรวจและประเมินความเสียหายดานการเกษตร เพื่อใหการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
(สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมชลประทาน)
๖. ปรับปรุง ฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย เพื่อให
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
๗. ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงและบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล ง
(กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน)
๘. กำหนดแนวทางปองกันและใหความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งานไม่ใหไดรับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และกรมการขาว)
กระทรวงคมนาคม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานคมนาคมใหสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒. ปรับปรุงเสนทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งกำลังบำรุง พรอมทั้งแกไขเสนทาง
เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
๓. จั ด ให มี เ ส น ทางสำรอง เส น ทางเลี่ ย ง หรื อ ทำทางชั่ ว คราว รวมทั้ ง ซ่ อ มหรื อ ดั ด แปลงแก ไ ข
สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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หนาที่ ๓๑ ของ ๑๓๘ หนา

๔. สนับสนุนการอพยพเคลื่อนยายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย หรือเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
๕. สนับสนุนขอมูลเสนทางสัญจร เสนทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ประสบภัยสำหรับประชาชน
๖. บูรณะ ฟนฟู เสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายใหสามารถใชงานไดโดยเร็ว
๗. จัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานคมนาคม
๘. ใหการสนับสนุนงานดานการจราจรในเสนทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
๙. ประสานงานและรับแจงเหตุสาธารณภัย ภัยดานความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการวิเคราะห์ขอมูลสภาพอากาศ สิ่งปกคลุมดิน ปริมาณน้ำฝน
สถานการณ์น้ำ ขอมูลการใชประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัย ในอดีต พรอมทั้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อแจงเตือนประชาชน และเฝาระวัง ติดตามสถานการณ์
๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการวางแผน ควบคุม ปองกันอันตรายจากสาธารณภัย
ประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เช่น ไฟปาและหมอกควัน ธรณีพิบัติภัย
(ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ และหลุมยุบ) และมลพิษต่างๆ เปนตน
๓. วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
๔. ปรับปรุง ฟนฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และเขตอุทยาน ที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยใหกลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเกิดสาธารณภัย รวมทั้งวางแผน
ดำเนินการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต
๖. ควบคุมและปองกันสัตว์ปาและสัตว์อพยพที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ดำเนินการใหมีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง ระบบสื่อสาร
สำรอง ตลอดจนให บ ริ ก ารฐานข อ มู ล ด า นสารสนเทศการสื่ อ สารให ส ามารถใช ก ารได ใ นทุ ก สถานการณ์
(สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))
๒. สนับสนุนขอมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
๓. ใหบริการฐานขอมูลดานการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตลอดจนสนับสนุนการใชระบบ
สื่อสารสำรอง
๔. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการสื่ อ สาร การจั ด ช่ อ งการสื่ อ สารสำรองเพื่ อ ใช
ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกำลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารไดตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัยและพื้นที่
ภายนอก เพื่อใหการช่วยเหลือไดอย่างรวดเร็ว (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน))

หนาที่ ๓๒ ของ ๑๓๘ หนา
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๕. ฟนฟูระบบสื่อสารเพื่อใหสามารถติดต่อสื่อสารได (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))
กระทรวงพลังงาน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. บริหารจัดการดานกาซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน))
๒. บริหารจัดการดานน้ำมันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน)
๓. บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
๔. บริหารจัดการดานไฟฟาในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน และ การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย)
๕. บริหารจัดการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงานในภาพรวม (สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)
๖. จัดทำฐานขอมูลแหล่งพลังงาน เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ กรมธุรกิจพลังงาน)
๗. จัดหาทรัพยากรดานพลังงาน ใหเพียงพอต่อความตองการใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))
๘. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))
กระทรวงพาณิชย มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำทะเบียนฐานขอมูลผูผ ลิต/ผูน ำเขาสินคาอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเปนต่อการครองชีพ (กรมการคาภายใน
และองค์การคลังสินคา)
๒. สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผูผลิต/ผูนำเขาสินคาที่จำเปนต่อการครองชีพ
(กรมการคาภายใน)
๓. จัดระบบการปนส่วนและกำหนดมาตรการควบคุมราคาสินคาและบริการขณะเกิดภัย (กรมการคา
ภายใน)
๔. กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาสินคาและปริมาณสินคา เพื่อการจัดหาสินคาที่จำเปนในขณะ
เกิดสาธารณภัยและปองปรามการฉวยโอกาสกักตุนสินคาหรือขึ้นราคาสินคาซ้ำเติมผูบริโภค โดยมีการกำกับ
ดูแลทั้งตนทางและปลายทาง (กรมการคาภายใน)
๕. ติดตามสินคาที่เปนพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสำรวจและประเมินความเสียหาย
(กรมการคาภายใน)
๖. ประสานผูผลิต/ผูนำเขา เพื่อส่งสินคาเขาแต่ละพื้นที่ใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะพื้นที่
ประสบภัย และใหจำหน่ายในราคาปกติ (กรมการคาภายใน)
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. สั่งการ และประสานใหจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่ขางเคียงหรือเมื่อไดรับการรองขอ
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หนาที่ ๓๓ ของ ๑๓๘ หนา

๒. ดำเนินการตามกฎหมายว่าดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าดวยการขุดดินและถมดิน กฎหมาย
ว่าดวยการควบคุมกิจการการคาอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
๓. ดำเนินการตามมาตรการดานผังเมืองเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อสามารถช่วยเหลือผูประสบภัยไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และผูว่าราชการ
จังหวัดประกาศการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒)
๕. อำนวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและใหความช่วยเหลือผูประสบภัย ฟนฟู
และบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกวางขวาง
๖. ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย และใหมีบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. ใหความช่วยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการประกาศเขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตพื้นที่จังหวัด
ประกาศโดยผูว่าราชการจังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหนาที่เปนหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
๒. จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ให ก ารสงเคราะห์ เ บื้ อ งต น แก่ ผู ป ระสบภั ย ผู ไ ด รั บ ภยั น ตราย หรื อ ผู ไ ด รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภัย
๕. แนะนำ ใหคำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
๖. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
แต่ละระดับ
กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ใหคำแนะนำ ช่วยเหลือ และใหความรูแก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิและ
การคุมครองสิทธิตามกฎหมาย (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด)
๒. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อไดรับการรองขอ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๓. สนับสนุนกำลังแรงงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมคุมประพฤติ และ กรมราชทัณฑ์)

หนาที่ ๓๔ ของ ๑๓๘ หนา
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กระทรวงแรงงาน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดเตรียม จัดหา แรงงานที่มีความรูทางเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ใหการศึกษา อบรม และฝกฝนแรงงานในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ
สามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของตนเอง (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)
๓. สำรวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกรองเกณฑ์จางหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. ตรวจสอบขอมูลแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อใหการช่วยเหลือดานคุมครอง และ
เรียกรองสิทธิที่พึงไดตามกฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
๕. ฝกอาชีพและจัดหางานใหผูประสบภัย (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)
๖. จัดหน่วยใหบริการดานประกันสังคมแก่แรงงานที่ประสบภัย (สำนักงานประกันสังคม)
กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำฐานขอมูลโบราณสถานที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่อำนวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
๒. จัดเตรียมพื้นที่โบราณสถานที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
๓. ฟนฟูบูรณะศาสนสถาน (ยกเวนวัดและมัสยิด) โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เสียหายจากสาธารณภัย
ใหกลับคืนสู่สภาพเดิม (กรมการศาสนา และ กรมศิลปากร)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษา คนควา และวิจัยดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
๒. ใหบริการขอมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ขอมูลภูมิสารสนเทศ และขอมูลจากเรดาร์ชายฝง
เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
๓. สนับสนุนองค์ความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน))
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับชั้น ตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา
๒. ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาใหมีบทบาทในการช่วยเหลือ/สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ส่งเสริมใหความรูและการสรางจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีส่วนร่วมในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. สนับสนุนบุคลากรดานการศึกษา เช่น ลูกเสือ และ เนตรนารี เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่
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๕. สำรวจและจัดทำฐานขอมูลสถานศึกษาเพื่อใชเปนศูนย์พักพิงชั่วคราว
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดเตรียมความพรอมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัครใหมีความรู และทักษะ พรอมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และปองกันตนเอง
จากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
๒. จัดหาและจัดเตรียมสำรองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติ
การฉุ ก เฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิ น ในระดั บ ต่ า งๆ ที่ พ ร อ มปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถใชประโยชน์ไดทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย ไดแก่ ทีม Mini MERT ระดับอำเภอ ทีม MERT
(Medical Emergency Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เปนตน
๓. จัดใหมีและพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่งการภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนไดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์
และเวชภัณฑ์ของภาครัฐ และเอกชน
๕. เปนหน่วยงานหลักดานการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการตอบสนองต่อสาธารณภัย โดย
ประสานและจัดการใหมีผูบัญชาการเหตุการณ์ดานการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health & Medical
Incidence Commander) รวมทั้งจัดใหมีศูนย์ปฏิบัติการดานการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่างๆ
(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)
๖. ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก่ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (GPO)
เป น ต น พรอมทั้งประสานความร่วมมื อ หน่ ว ยงาน เครื อ ข่ า ย ภาคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เช่ น
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาล
เอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่างๆ เปนตน
๗. ประสานการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรดานการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
(Integrated Resource Management) จากทุกภาคส่วน
๘. จัดใหมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม การแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services : EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
(Emergency Care in Hospital) การส่งต่อ (Interhospital Care) และจัดระบบเครือข่ายบริการดานการแพทย์
และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ
๙. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและความเสียหายทางดานการแพทย์และสาธารณสุข และการรายงาน
ผลอย่างถูกตองและรวดเร็ว
๑๐. กำกั บ ให มี ก ารคงสภาพและประคั บ ประคองระบบบริ ก ารด า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ครอบคลุมทุกมิติ ไดแก่ มิติดานการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การปองกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล การเฝาระวังโรคติดต่อ ตลอดจนการเขาถึงบริการดานการแพทย์และสาธารณสุขของ
ผูประสบภัยไดอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ
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๑๑. ฟนฟูระบบการบริการดานการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงฟนฟูสภาพจิตใจ สังคม และวิถีชีวิต
ของผูประสบภัย และผูเกี่ยวของใหกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๑๒. จัดใหความรูแก่ประชาชนและชุมชนในดานการปองกัน การรักษาพยาบาลเบื้องตน การสุขาภิบาล
และอนามัย สิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถช่วยตนเองและผูอื่นได
๑๓. พัฒนาใหมีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจงเตือนภัย (Warning System)
พรอมทั้ง มีการกระจายขอมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ
๑๔. พัฒนาวิชาการและองค์ความรูดานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเผยแพร่ใหภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวของใชเปนแนวปฏิบัติ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนงานดานการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวของ
๒. สนับสนุนหน่วยงานที่จัดทำขอมูลผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น
๓. จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๔. สนั บ สนุ น ให มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น และพั ฒ นาระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๕. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ความรูการแพทย์ฉุกเฉิน
๖. จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการแพทย์ฉุกเฉิน
๗. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการผลิตสินคาอุตสาหกรรม สินคาชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ใหเปนไปอย่างมีคุณภาพตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีการอื่นที่กำหนด
๒. จัดทำแผนการจัดการสาธารณภัยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๓. สนับสนุนขอมูลและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. จัดทำฐานขอมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อใชสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ใหความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกลเคียง
๒. ควบคุมและบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
๓. ปฏิบัติหนาที่ดานการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม ผูสูญหาย และการส่งกลับ
๔. จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกลเคียง
๕. จัดชุดเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกูภัย
ชุดสุนัขคนหา ชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด เปนตน
๖. สนับสนุนกำลังเจาหนาที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะแก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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สำนักงานพระพุทธศาสนา มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทำฐานขอมูลวัดที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๒. จัดเตรียมพื้นที่วัดที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
๓. ฟนฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยใหกลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ใหการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
๒. ใหการสงเคราะห์ดานการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็กกำพราหรืออนาถาที่ครอบครัวประสบ
สาธารณภัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
๔. ใหการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนที่ไดรับความทุกข์ยากเดือดรอน
สภากาชาดไทย มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใชในการ
บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผูประสบภัย
๒. ฝกอบรมเจาหนาที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชน
เพื่อเตรียมพรอมรับสาธารณภัย รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อใหสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผูอื่นไดเมื่อประสบภัย
๓. บรรเทาทุกข์ผูประสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุดวยการบริการทางการแพทย์ รวมทั้ง
การรั ก ษาพยาบาล ป อ งกั น โรค และสงเคราะห์ เ ครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ตลอดจนอุ ป กรณ์ แ ละบริ ก ารอื่ น ๆ
ตามความจำเปนของผูประสบภัย
๔. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่างๆ ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ และสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทหนาที่ ควบคุม
กำกับ ดูแล การใชคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย เมื่อไดรับ
การประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ
องคการสาธารณกุศล มูลนิธิ และภาคเอกชน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกองอำนวยการปองกันและ
สาธารณภัยในพื้นที่
๒. สนับสนุนการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ร่วมปฏิบัติงานตามที่ผูอำนวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร

ก

ส่วนที่ ๒
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก
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บทที่ ๔
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ป จ จุ บั น ทั่ ว โลกยอมรั บ ว่ า สาธารณภั ย เป น เรื่ อ งที่ จั ด การได โ ดยไม่ จ ำเป น ต อ งรอให ภั ย เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น
จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเนนใน “ การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) ” เมื่อภัยเกิดขึ้นแลว
กล่าวคือ การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การใหความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูประสบภัย หรือการฟนฟูสภาพ
หลังจากภัยผ่านพน มาเปนการใหความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการเชิงรุก โดยใหความสำคัญกับการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแก่ การปองกัน (Prevention) การลดผลกระทบ
(Mitigation) และการเตรียมความพรอม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management) และการฟ น ฟู (Recovery) การฟ น สภาพและการซ่ อ มสร า ง (Rehabilitation and
Reconstruction) การทำใหดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)

การป้องกันและลดผลกระทบ
(Prevention & Mitigation)

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

การฟนฟู
(Recovery)

ก่อนเกิดภัย
การเตรียมความพรอมก่อนเกิดสาธารณภัย
(Preparedness)

หลังเกิดภัย
ระหว่างเกิดภัย

การเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน
(Response)

เกิดสาธารณภัย
(Disaster Impact)

รูปที่ ๕ วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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ระยะก่อนเกิดภัย
การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) เปนการดำเนินการเพื่อขจัดหรือลด
โอกาสที่สาธารณภัยจะสรางผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม โดยการสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่อปองกันภัย
อาทิ การสรางกำแพงปองกันน้ำตามแนวแม่น้ำ การสรางระบบระบายน้ำ และการสรางอาคารที่คงทนต่อ
แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหว และการดำเนินการอื่นๆ อาทิ การออกกฎหมายหรือระเบียบ การอบรม
ใหความรู และการจัดสรรการใชประโยชน์จากที่ดิน
การเตรียมความพรอมก่อนเกิดสาธารณภัย (Preparedness) เปนการดำเนินงานเพื่อใหประชาชน
หรือชุมชนมีความรูและทักษะต่างๆ พรอมที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ และสาธารณภัย อาทิ การพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร การวางแผนเผชิญเหตุ การฝกซอมแผน การจัดทำแผนอพยพและ
เตรียมเสนทางอพยพ การจัดเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวของ และการฝกทักษะ
ระยะระหว่างเกิดภัย
การเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน (Response) เปนการดำเนินการต่างๆ ที่มุ่งรักษาชีวิตของผูประสบภัย
เปนหลัก โดยเนนการใหความช่วยเหลือ การกูชีพ การกูภัย การพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาทุกข์
และแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ การจัดการศูนย์พักพิง และการจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ระยะหลังเกิดภัย
การฟนฟู (Recovery) เปนการดำเนินการที่มุ่งเนนการจัดการสถานการณ์ภายหลังการเกิดสาธารณภัย
ใหบุคคล ชุมชน หรือสังคม ไดฟนคืนสภาพกลับมาเปนปกติ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ๒ แนวทาง ไดแก่ ๑) การสราง
คืนใหม่ใหเหมือนเดิม หรือ ๒) การสรางคืนใหม่ใหดีกว่าเดิม โดยมากเปนการฟนฟูในเชิงโครงสรางพื้นฐาน
ดวยการบูรณะซ่อมแซม อาทิ การซ่อมแซมอาคารหรือที่พักอาศัย การบูรณะระบบโครงสรางพื้นฐาน และ
การซ่ อ มแซมสิ่ ง อำนวยความสะดวกต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง ดำเนิ น การฟ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจและเยี ย วยาผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย รวมทั้งการฟนฟูทางดานเศรษฐกิจ
เปาหมายหลักของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ คือ การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภัยได โดยการดำเนินงานอย่างเปนระบบ
ตั้งแต่การวิเคราะห์และลดปจจัยที่เปนสาเหตุของสาธารณภัย ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยสามารถดำเนินการไดทุกๆ วัน โดยไม่จำเปนตองรอใหเกิดสาธารณภัยก่อน ซึ่งหากพิจารณาจาก
วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลว กระบวนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนการดำเนินการ
ที่ใหความสำคัฐกับมาตรการที่สามารถดำเนินการไดตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ไดแก่ การปองกัน (Prevention)
การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพรอม (Preparedness)
ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองต่อเปาหมาย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรั ฐ รวมถึ ง ความมี เ สถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
ประกอบดวย
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๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ การมุ่งเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเปนระบบ โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบ
ของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิด ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล
ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเปาประสงค์ (๑) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง
และความล่อแหลม พรอมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และ
(๒) เพื่ อ ให มี ม าตรการ/แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น การลดผลกระทบ และการเตรี ย มความพร อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การสรางระบบ
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
การส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ
เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดลอม สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยที่สุด โดยมี
เปาประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน เปนเอกภาพ
และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๒) เพื่อใหผูประสบภัยไดรับ
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ ทันต่อเหตุการณ์ (๓) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหมีนอยที่สุด ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์การบูรณาการการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาระบบ/เครื่องมือ
สนับสนุนการเผชิญเหตุ และ การเสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
๓. ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอย่างยั่งยืน เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค
การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยู่ของชุมชน ที่ประสบภัยใหกลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยมาดำเนินการในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ
(Rehabilitation) โดยมีเปาประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง ต่อเนื่อง เปนธรรม และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ และ (๒) เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับ
การฟนฟูใหกลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์ในการฟนฟูไว
๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การพัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need
Assessment : PDNA) การพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู และการเสริมสรางแนวทาง
การฟนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
๔. ยุทธศาสตรที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐาน ตามหลักสากล
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความช่วยเหลือ ดานมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเปนสำคัญ โดยมีเปาประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกงานดานสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (๒) เพื่อพัฒนา
และเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานดานสาธารณภัยระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค ซึ่งไดกำหนด
กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว ๔ กลยุทธ์ ไดแก่
การพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานมนุษยธรรม การเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ และการส่งเสริมบทบาท
ความเปนประเทศแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลไกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระดับนโยบาย
๑. คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ใหมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖ และ ๗
๒. คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย
ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และ
อำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการปองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ระดับปฏิบัติ
๑. กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) มีหนาที่ อำนวยการ ควบคุม
กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ระดั บ ต่ า งๆ โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเป น ผู บั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีสาธารณภัยรายแรง
อย่างยิ่ง มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย ในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการเหตุการณ์
๒. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ใหกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยมีผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
๒.๒ ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ขอมูล
ที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ์ และแจงเตือน รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นต่อผูบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีแลวแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับ
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๔๕ ของ ๑๓๘ หนา

๒.๓ ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ และใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง รับผิดชอบในการอำนวยการ
ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน แจงเตือนและเสนอความคิดเห็น
ต่อผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับ ในกรณี
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ ๔
ทั้งนี้ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาที่เปนส่วนหนึ่งในศูนย์ประสานงาน
ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย ระดับ ๓ และระดับ ๔
๓. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ผูว่าราชการจังหวัด เปน ผูอำนวยการ รองผูว่าราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เปน รองผูอำนวยการ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย
(รายละเอียดตามผนวก ค) ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูแทนหน่วยงานของรัฐที่ผูอำนวยการ
จังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนองค์การ
สาธารณกุศลที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง และผูอำนวยการศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เปนกรรมการ และมีหัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปน กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งมีอำนาจหนาที่ ไดแก่ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยดานต่างๆ ใหสอดรับกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๒) กำหนดแนวทาง/ดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียม
ความพรอมรับมือกับสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่ ๓) เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิดหรือ
ใกลจะปรับระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ ๒ ใหเสนอผูอำนวยการจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ๔) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากร ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน และ
จังหวัดขางเคียง โดยใหและรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย
๔. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทำหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ การดำเนินการสนับสนุนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเปนหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ มีผูว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ
ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่ และแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหนาที่ตามที่ผูอำนวยการ
กรุงเทพมหานครกำหนด
๕. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) ทำหนาที่ อำนวยการ ควบคุม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูว่าราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนาที่ ๔๖ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

จั ง หวั ด มอบหมาย โดยมี น ายอำเภอ เป น ผู อ ำนวยการ ปลั ด อำเภอหั ว หน า กลุ่ ม บริ ห ารการปกครอง
เปนรองผูอำนวยการ ผูกำกับการหัวหนาสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ ผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย
(รายละเอียดตามผนวก ค) สาธารณสุขอำเภอ ผูบริหารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่ ผูแทนหัวหนา
ส่ ว นราชการส่ ว นกลางในพื้ น ที่ ผู แ ทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ผู อ ำนวยการอำเภอเห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง ผู แ ทน
สถานศึกษาที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ที่ผูอำนวยการจังหวัด
เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง และผู แ ทนสำนั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เป น กรรมการ และมี
ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคง เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติ
การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ทำหน า ที่ อ ำนวยการ ประสานงาน และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ๒) กำหนดแนวทางดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมความพรอม
รับมือกับสาธารณภัย และการฟนฟูของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น ๓) เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิด หรือใกล
จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ใหเสนอผูอำนวยการอำเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เพื่อควบคุม
และบัญชาการเหตุการณ์ ๔) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่อำเภอ และ ๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูว่าราชการจังหวัดและหรือกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย
๖. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) ทำหนาที่ปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล (ระดับการเผชิญเหตุการณ์) ช่วยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการ
อำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เปนผูอำนวยการทองถิ่น
๗. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) ทำหนาที่
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับการเผชิญเหตุการณ์) ช่วยเหลือ
ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เปนผูอำนวยการทองถิ่น
๘. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) ทำหนาที่ปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา (ระดับการเผชิญเหตุการณ์) ช่วยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการ
อำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการทองถิ่น

ĩ. ÖĂÜĂĞćîü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷đöČĂÜóĆì÷ćǰ(ÖĂðõ.đöČĂÜóĆì÷ć) ìĞćĀîšćìĊęðäĉïĆêĉÖćø
ðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰĒúąđðŨîĀîŠü÷đñßĉâđĀêčđöČęĂđÖĉéÿćíćøèõĆ÷ǰÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúą
ïøøđìćÿćíćøèõĆ÷×ĂÜđöČĂÜóĆì÷ćǰ(øąéĆïÖćøđñßĉâđĀêčÖćøèŤ) ßŠü÷đĀúČĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÝĆÜĀüĆéĒúąñĎšĂĞćîü÷ÖćøĂĞćđõĂ
êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ǰóøš
ĂöìĆĚÜÿîĆïยÿîč
îÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ
÷ĔĀšĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠ
ęîìĊęöĊóหนČĚîìĊา ę
หนาที่ ๔๗üîìš
ของĂÜëĉ๑๓๘
แผนบรรเทาสาธารณภั
กระทรวงกลาโหม
๒๕๕๘
êĉéêŠĂĀøČĂĔÖúšđÙĊ÷ÜđöČęĂĕéšøĆïÖćøøšĂÜ×Ăǰēé÷öĊîć÷ÖđìýöîêøĊđöČĂÜóĆì÷ćǰđðŨîñĎšĂĞćîü÷ÖćøìšĂÜëĉęî

øĎðìĊęǰħǰĒñîñĆÜēÙøÜÿøšćÜÖúĕÖÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÿćíćøèõĆ÷ǰ

รูปที่ ๖ แผนผังโครงสรางกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
๑. แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่าง
พลเรือนกับทหารนั้น จะตองมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกลชิด และพยายามเสริมสรางความเขาใจ
ระหว่างกัน รวมทั้งดำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนยบัญชาการเหตุการณแต่ละระดับ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง
ศูนยประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนยปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับ
ของหน่วยและสถานการณสาธารณภัย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการสาธารณภัย
รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณประจำวัน เพื่อทำความเขาใจต่อสถานการณใหตรงกัน โดยยึดกรอบ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้

หนาที่ ๔๘ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

(๑) ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (๒) ดำเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย และ (๓) ดำรงการติดต่อ
สื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกลชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่
๒. แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณกุศล ดังนี้ ๑) ใหจัดเจาหนาที่
ประสานงาน กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผูประสบภัยใหเปนไปอย่างมีเอกภาพ ๒) ใหกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติในการสนับสนุนกำลัง ทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติ
ในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ ๓) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ใหดำเนินการดังนี้ (๑) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่ง (การจัดการ
สาธารณภัยระดับ ๔) และมีความจำเปนตองขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ใหกระทรวงการต่างประเทศ
นำเรื่องเสนอสู่การพิจารณาของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าวขางตนแลว ใหประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหกระทรวง
การต่ า งประเทศเป น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศต่ อ ไป
(๒) ใหกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำมาตรฐานวิธปี ฏิบตั สิ ำหรับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศทีด่ ำเนินการ
ใหความช่วยเหลือประเทศไทยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กรณีที่รัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรภาคเอกชนต่างประเทศมีความประสงค์จะใหการสนับสนุนสิ่งของ กำลัง
เจาหนาที่ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อใหความช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยใหดำเนินการ
ตามขอผูกพันสัญญาขอตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไดมีการจัดทำขึ้น โดยยกเวนอากรแก่สิ่งของนั้น
ทั้งนี้ ใหกระทรวงการต่างประเทศเปนหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ (๔) ใหกระทรวงการต่างประเทศจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติในการใหความช่วยเหลือต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภัย และมีการรองขอความช่วยเหลือ
จากประเทศไทย โดยใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภั ย โดยการวิ เ คราะห์ แ ละการบริ ห ารจั ด การป จ จั ย ที่ เ ป น สาเหตุ แ ละผลกระทบของสาธารณภั ย
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ใหสามารถลดความล่อแหลมและลดปจจัยที่ทำใหเกิด
ความเปราะบาง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา โดยมีเปาหมาย คือ การลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชน
และสังคม และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกำหนดกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไว ๓ กลุยทธ์ สรุปไดดังนี้
๑) กลยุทธที่ ๑ สรางระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน โดยกำหนดให
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เปนหน่วยรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ประกอบดวย การประเมินสถานการณ์ปจจุบันและขอมูลหรือผลการศึกษาที่มีอยู่ การประเมินภัยอันตราย

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๔๙ ของ ๑๓๘ หนา

การประเมินความล่อแหลม การวิเคราะห์ความเปราะบาง การวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบ การจัดทำ
ขอมูลสถานะความเสี่ยงและการประเมินผลเพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเกิดความคุมค่าตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ และ การวางแผนปฏิบัติการและการทบทวนกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(๒) เพิ่มศักยภาพใหระดับทองถิ่น อำเภอ และจังหวัดในการประเมินความเปราะบางและความล่อแหลม
(๓) เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับชาติ เพื่อใชในการกำหนดนโยบาย
การลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎ หรือระเบียบ การจัดทำแผนงานและโครงการ รวมถึง
การจัดทำดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัย เปนตน
๒) กลยุทธที่ ๒ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว
๓ แนวทาง เพื่อใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการวางแผนปฏิบัติงานและการดำเนินการต่างๆ ในช่วง
ก่อนเกิดภัย ดังนี้ (๑) แนวทางการปฏิบัติการปองกันและลดผลกระทบ ทั้งที่ใชโครงสรางและไม่ใชโครงสราง
เพื่อขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสรางผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือ สังคม ไดแก่ (๑.๑) การกำหนด
เขตพื้นที่ และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (๑.๒) การกำหนดมาตรฐานการก่อสรางอาคาร
ที่ตานทาน และไม่ก่อใหเกิดสาธารณภัยต่างๆ (๑.๓) การเสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุ่ม
หญาแฝก และปาโกงกางปองกันชุมชนริมน้ำหรือริมทะเล (๑.๔) การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ และรักษา
ความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่ แบบปกติและแบบฉุกเฉิน (๑.๕) การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง (๑.๖) การพัฒนาบ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น (๑.๗) การสรางความตระหนักเพื่อปองกันการติดต่อ
ของเชื้อโรคและอื่นๆ และ (๑.๘) การออกกฎหมายที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (๒) แนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมความพรอมเพื่อใหประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวของมีองค์ความรู ขีดความสามารถ
และทักษะต่างๆ พรอมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ไดแก่ (๒.๑) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน โดยใหชุมชนเขามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแกปญหาในการจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย (๒.๒) การฝ ก การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ นำไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งออกเปน ๒ ประเภท คือ การฝกเชิงอภิปราย และ การฝกเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให
การเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพ แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงไดกำหนดให กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แต่ ล ะระดั บ และหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบแผนสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละดาน ตองจัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามประเภท
ดั ง กล่ า ว อย่ า งน อ ยป ล ะ ๑ ครั้ ง ตามความเหมาะสม โดยควรทำประเมิ น ผลการฝ ก ด ว ยทุ ก ครั้ ง
(๒.๓) การเตรียมการอพยพ กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จัดทำแผน
อพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ (๒.๔) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ตองดำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมในพื้นที่ และกำหนดแนวทางการจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวดวย โดยให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปนหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (๒.๕) การจัดตั้งองค์กรการเรียนรูสาธารณภัย กำหนดใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณาจัดตั้งศูนย์
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การเรียนรูสาธารณภัย แต่ละระดับ ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดทำแนวทาง และรายละเอียดร่วมกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ จัดใหมีการเรียนการสอน การฝกอบรม ตั้งแต่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี หรือสูงกว่าตามความเหมาะสม (๒.๖) การพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
กำหนดให ก รมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป น หน่ ว ยงานหลั ก ในการดำเนิ น การพั ฒ นาคลั ง ข อ มู ล
สาธารณภัยแห่งชาติ (๒.๗) การจัดตั้งคลังสำรองทรัพยากร กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางกำหนดพื้นที่จัดตั้งคลังสำรองทรัพยากรอย่างนอยภาคละ ๑ แห่ง ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
และใหหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนำทรัพยากรไปใชในการปฏิบัติ และ
(๒.๘) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
เพื่อใหบริการประชาชนไดอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะตองเร่งดำเนินการใหการ
ดำเนินงานหรือการใหบริการกลับมาใหเหมือนภาวะปกติแมในสถานการณ์สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ และ (๓) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ซึ่งเปนโครงสราง และระบบ
สื่อสารที่ช่วยใหมีขอมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย และการส่งขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน
และประชาชน โดยมี ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานเกี่ ย วข อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ทำหนาที่เฝาระวัง และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด
๒๔ ชั่วโมง โดยใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่วยจัดวางระบบสื่อสาร รวมทั้ง
ใหทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารใหเพียงพอ
และใชการไดตลอดเวลา โดยใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแลกเปลี่ยนขอมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย สำหรับการแจงเตือน
ล่วงหนา ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่วยประสานงานกลางร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหนาที่ในการเฝาระวัง ติดตาม
สถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายขอมูลข่าวสาร เพื่อใหการแจงเตือนล่วงหนาที่มีมาตรฐาน
เปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทำความเขาใจกับขอมูลที่ไดรับ โดยใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีหนาที่ในการแจงเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พรอมทั้งใหกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการปกครอง กำหนด
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายขอมูลข่าวสาร และแจงเตือนภัยใหกับผูปกครองทองที่
และประชาชนเพื่อใหมั่นใจไดว่าประชาชนไดรับขอมูลข่าวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว นอกจากนี้ ใหกองอำนวยการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แต่ ล ะระดั บ พิ จ ารณากำหนดแนวทางและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ส ำหรั บ
ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำแผนอพยพ
และการฝกอพยพ โดยศูนย์ปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเปนหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร เครือ่ งมือพิเศษ
ซึง่ หากเกินศักยภาพทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์ได ใหรายงานกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ทราบทันที
๓) กลยุทธที่ ๓ ส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง เพื่อสราง
การยอมรั บ จากทุ ก ภาคส่ ว น อั น จะนำไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ในการดำเนิ น กิ จ กรรมในการลดความเสี่ ย ง
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จากสาธารณภั ย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการกำหนดนโยบายการดำเนิ น การที่ ชั ด เจนและเป น รู ป ธรรม
การส่ ง เสริ ม การจั ด ทำแผนงาน/โครงการ และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย และ
การจัดใหมีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเปนเวทีสาธารณะระดับชาติเพื่อเปดโอกาสใหภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ไดร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ประสบการณ์ และเรียนรูร่วมกัน โดยจัดใหมีการประชุมอย่างนอยปละ ๑ ครั้ง
หรือตามความเหมาะสม
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการในภาวะฉุกเฉินจำเปนตองมีมาตรฐาน ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเปนระบบ และมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการสาธารณภัยที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่
และภารกิจไดทันที โดยการนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาบังคับใชกับหน่วยงานที่มีหนาที่ เขาปฏิบัติการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อใหเกิดเอกภาพในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จึงจำเปน
ตองมีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาและบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ ดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค์) กลยุทธ์/ยุทธวิธี
ที่ชัดเจน ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เขาร่วมในการเผชิญเหตุสามารถปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันไดอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปจจัยความยืดหยุ่นของโครงสราง
องค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนสิ่งจำเปนสำหรับระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถนำไป
ใชกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นทุกประเภท และทุกขนาด รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่จำเปนตองอาศัยการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ (เช่น เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดน
ระหว่ า งประเทศ) และ/หรื อ ระหว่ า งสาขาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ลั ก ษณะความยื ด หยุ่ น ภายในระบบการจั ด การ
เหตุฉุกเฉิน ช่วยทำใหเกิดความสะดวกในการปรับเปลี่ยนปริมาณ ระดับของกิจกรรม และโครงสรางดาน
การจัดการ เพื่อการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการปฏิบัติการตอบโต นอกจากนี้ ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใชในการดำเนินงานเฉพาะดานไดทั่วประเทศ ดังนั้นจึงไดกำหนดกลยุทธ์เพื่อ
เปนแนวทางในการดำเนินการต่างๆ ไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่
๑) กลยุทธที่ ๑ สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการวางแผนการเผชิญเหตุอย่างเปน
ระบบ โดยกำหนดโครงสรางองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม
การสั่งการ และการใชแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย ดังนี้
๑.๑.๑) ในเขตจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ใหดำเนินการดังนี้
๑.๑.๑.๑) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
แห่งพื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที
๑.๑.๑.๒) กรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูอำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางก่อนก็ได
แล ว ให แ จ ง ผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น อื่ น ทราบโดยเร็ ว และกรณี ผู อ ำนวยการท อ งถิ่ น มี ค วามจำเป น ต อ งได รั บ

หนาที่ ๕๒ ของ ๑๓๘ หนา
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ความช่วยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่
ของตน ใหแจงใหผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
๑.๑.๑.๓) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกลเคียง มีหนาที่สนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงนั้น
๑.๑.๑.๔) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น เจ า พนั ก งานที่ ป ระสบเหตุ มี ห น า ที่ ต อ งเข า
ดำเนินการเบื้องตนเพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเปน
เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได
๑.๑.๑.๕) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกลเคียง
กับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติเพื่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทำไดต่อเมื่อไดรับอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแต่ไม่มีเจาของหรือผูครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผูอำนวยการอยู่ดวย และหากทรัพย์สินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดง่าย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได หากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพย์สินนั้นไดตามความจำเปน โดยเจาพนักงานไม่ตองรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
๑.๑.๑.๖) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
และทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย
ไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟนฟู
๑.๑.๑.๗) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายมี อ ำนาจสั่ ง การผู บั ญ ชาการ ผู อ ำนวยการ หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ใหดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผูอำนวยการกลาง และผูอำนวยการในเขตพื้นที่
๑.๑.๒) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหดำเนินการดังนี้
๑.๑.๒.๑) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใหผูช่วย
ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงให
ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที
๑.๑.๒.๒) ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะตองไดรับความช่วยเหลือจากเจาหนาที่
ของรัฐผูใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แลวแต่กรณี ไดรับแจงแลวใหเปนหนาที่ที่จะตองดำเนินการใหความช่วยเหลือ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว
๑.๒) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
๑.๒.๑) กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล/
เทศบาล/เมืองพัทยา) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า
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สถานการณ์จะกลับเขาสู่ภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียง และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุม สั่งการ
๑.๒.๒) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ อ ำเภอ เพื่ อ ทำหน า ที่ ใ นการจั ด การสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนกว่ า
สถานการณ์ จ ะกลั บ เข า สู่ ส ถานการณ์ ป กติ รวมทั้ ง เป น ศู น ย์ ก ลางในการระดมสรรพกำลั ง และทรั พ ยากร
ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่
เกิดเหตุไดอย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง โดยมีผูอำนวยการอำเภอ เปนผูควบคุม สั่งการ
๑.๒.๓) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อทำ
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเขาสู่ภาวะ
ปกติ รวมทั้ ง เป น ศู น ย์ ก ลางในการรั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการจั ด การสาธารณภั ย ของจั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร จากส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนแก่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ อำนวยการประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผูอำนวยการจังหวัด/ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
เปนผูสั่งการ ควบคุม และบัญชาการเหตุการณ์
๑.๒.๔) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แปรสภาพเปนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อมีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ
๓ - ๔ มีหนาที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พรอมทั้งรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเปนศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และอำนวยการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร
๑.๒.๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง รับผิดชอบ อำนวยการ และ
บู ร ณาการประสานการปฏิ บั ติ ใ นกรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ระดั บ ๑ และระดั บ ๒ และให รั บ ผิ ด ชอบ
ในการอำนวยการ ประเมิ น สถานการณ์ แ ละสนั บ สนุ น การสั่ ง การของกองบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งติดตามเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคิดเห็น
ต่อผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภัย เปนระดับ ๓ และระดับ ๔
๑.๒.๖) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รับผิดชอบบังคับบัญชา
อำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัย ตามการจัดการ
สาธารณภัย ระดับ ๓ และระดับ ๔ โดยประกอบดวย
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๑.๒.๖.๑) คณะที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ทำหนาที่ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ
ข อ มู ล ทางวิ ช าการ การสั ง เคราะห์ แ นวโน ม สถานการณ์ และเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ก ารณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผูอำนวยการ
เห็นสมควร จำนวนของคณะที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใหเปนไปตามที่เห็นสมควร
๑.๒.๖.๒) ศูนย์ขอมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ทำหนาที่ประสานขอมูลเหตุการณ์กับ
กลุ่มงานต่างๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอมูล ข่าวสารกับประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทาง
จิ ต วิ ท ยามวลชน ใหกรมประชาสัมพันธ์/ประชาสั ม พั น ธ์ จังหวัดเปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายในของศูนย์ฯ
๑.๒.๖.๓) ศูนย์ประสานงาน ทำหนาที่ ประสานงานหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ดานกฎหมาย ธุรการ กำลังพล สำหรับในกรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ ๔ ดานกิจการ
ต่างประเทศ ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เปนหน่วยงานหลัก ร่วมกันจัดทำ ขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายใน โดยใหสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของในสำนักนายกรัฐมนตรี เขาร่วมปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานหลัก
๑.๒.๖.๔) ส่วนปฏิบัติการ ทำหนาที่ ดานการดับเพลิง คนหาและกูภัย สารเคมี
และวั ต ถุ อั น ตราย การบริ ก ารการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข การคมนาคม การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
การประสานทรัพยากร ทางทหาร ใหหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละดาน ร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน
ภารกิจ โครงสรางภายใน ในการจัดการปฏิบัติการเพื่อที่จะลดอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ การรักษาชีวิต
และทรัพย์สิน การควบคุมสถานการณ์ และการจัดการใหกลับคืนสู่สภาวะปกติ
๑.๒.๖.๕) ส่วนอำนวยการ ทำหนาที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโนม
สถานการณ์ การแจงเตือนภัย ประสานขอมูล ความตองการ ความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร และ
ดำเนินการดานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/หน่วยงานตามที่ผูอำนวยการ
มอบหมายเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ
และสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๑.๒.๖.๖) ส่วนสนับสนุน ทำหนาที่ดังนี้ (๑) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
ในทุกๆ ดานที่จำเปนเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก่
ดานการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบำรุง การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ใหหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละดาน ร่วมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ
และ (๒) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค
ใหสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เปนหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจดานงบประมาณ
การเงิน การคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบภารกิจดานการรับบริจาค โดยใหร่วมกันจัดทำขอบเขต
แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ

ćîÜïðøąöćèǰÖćøđÜĉîǰÖćøÙúĆÜǰĒúąÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊǰøĆïñĉéßĂïõćøÖĉÝéšćîÖćøøĆïïøĉÝćÙǰēé÷ĔĀšøŠüöÖĆî
Ăïđ×êǰĒñîÜćîǰõćøÖĉÝǰĒúąēÙøÜÿøšćÜõć÷Ĕî×ĂÜÖúčŠöÜćîĄ
แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘
ñĎšïĆâßćÖćø/
ñĎšĂĞćîü÷Öćø
ýĎî÷Ť×šĂöĎúðøąßćÿĆöóĆîíŤøŠüö

ÖúčŠöÜćîðäĉïĆêĉÖćø

หนาที่ ๕๕ ของ ๑๓๘ หนา
ìĊęðøċÖþć/
ñĎšđßĊę÷üßćâ
ýĎî÷ŤðøąÿćîÜćî

ÖúčŠöÜćî
ĂĞćîü÷Öćø

ÖúčŠöÜćîÿîĆïÿîčî

รูปที่ ๗ ภาพแสดงโครงสรางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ðìĊę Ĩ õćóĒÿéÜēÙøÜÿøšćÜÖĂÜïĆâßćÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ĒĀŠÜßćêĉ/ýĎî÷ŤïĆâßćÖćøđĀêčÖ

๑.๓) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
จังหวัด ใหผูว่าราชการจังหวัดในฐานะผูอำนวยการจังหวัดพิจารณาว่า หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปนเหตุสาธารณภัย
Ģ.Ĥ) ตามมาตรา
ĒîüìćÜðäĉ
ïĆê่อĉĔประโยชน์
îÖćøðøąÖćýđ×êóČ
ĚîìĊęðยøąÿïÿćíćøèõĆ
÷ǰđöČ
ÿćíćøèõĆ
๔ และเพื
ในการจัดการสาธารณภั
การรักษาความปลอดภั
ยทั้งęĂชีđÖĉ
วิตé
และทรั
พย์สินของ÷×ċĚîĔîóČĚîìĊęÝ
ประสบภั
ยและเจาหนš Ă
าทีĞ ć่ ให
ออกประกาศเขตพื
ไดตามดุลยพินÖิจćøèŤ
และกรณี
Āš ñĎš üŠ ćøćßÖćøÝĆ ÜผูĀüĆ
éĔîåćîąñĎ
îü÷ÖćøÝĆ
ÜĀüĆ้นéที่ปóĉระสบสาธารณภั
ÝćøèćüŠ ćยǰĀćÖđĀêč
ìĊę đเกิÖĉดéสาธารณภั
×ċĚ îđðŨยîđĀêč ÿćíćø
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให
ćööćêøćǰĥǰĒúąđóČ
ę Ăðøąē÷ßîŤĔîÖćøÝĆéÖćøÿćíćøèõĆ ÷ǰÖćøøĆ ÖþćÙüćöðúĂéõĆ ÷ìĆĚ ÜßĊ üĉ êĒúąìøĆ ó÷Ť ÿ
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น และ ภาคเอกชน สามารถใหความช่วยเหลือผูประสบภัยได
ðøąÿïõĆ÷ĒúąđÝšตามระเบี
ćĀîšćยìĊบกฎหมายที
ęĔĀšĂĂÖðøąÖćýđ×êóČ
ĚîìĊęðøąÿïÿćíćøèõĆ÷ĕéšêćöéčú÷óĉîĉÝǰĒúąÖøèĊđÖĉéÿćíć
่เกี่ยวของ
๑.๔)ñĎš üแนวทางปฏิ
บัติในการอพยพ
เมื่อเกิดหรือใกลจîะเกิñĎดš ðสาธารณภั
ยขึ้นในพื้นĚ î
ที่ใìĊด ę ðและการอาศั
ย
îóČĚîìĊęÖøčÜđìóöĀćîÙøǰĔĀš
ŠćøćßÖćøÖøč
ÜđìóöĀćîÙøǰđðŨ
øąÖćýđ×êóČ
øąÿïÿćíćøèõĆ
÷ǰđ
่ในเขตพื้นที่นÖั้นøðÖÙøĂÜÿŠ
จะเปนอันตราย üใหîìš
ผูมีอĂำนาจตาม
มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภั
ย ĂñĎšðøąÿï
üîøćßÖćøǰĀîŠüอยู÷ÜćîǰĂÜÙŤ
ÜëĉęîǰĒúąǰõćÙđĂÖßîǰÿćöćøëĔĀš
ÙüćößŠü÷đĀúČ
พ.ศ.๒๕๕๐ พิจารณาสั่งอพยพ ประชาชน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเปนระเบียบ ก่อนเกิด สาธารณภัย
ćöøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ìĊ
ęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง และจัดใหมีกำลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพย์สิน ประชาชน
Ģ.ĥ) โดยให
ĒîüìćÜðäĉ
îÖćøĂó÷óǰđöČ
đÖĉéĀøČĂวยĔÖúš
÷×ċอĚîพยพ
ĔîóČโดยแบ่
ĚîìĊęĔงéǰĒúąÖćøĂćýĆ
÷
ดำเนินการ ï
ดังĆêนี้ ĉĔการอพยพเคลื
่อนยายęĂประกอบด
การจัÝดąđÖĉ
ลำดัéบÿćíćøèõĆ
ความสำคัญของผู
กลุ่ม
่ตองไดรับการดู
นพิเศษ เช่น กลุ่มผูปวยทุพพลภาพÜǰóøąøćßïĆ
คนพิการ คนชรา
สตรีîควรได
รับ
×êóČĚîìĊęîĆĚîÝąđðŨ îผูอĂĆพยพที
îêøć÷ǰĔĀš
ñĎšöĊĂแลเป
ĞćîćÝêćöǰöćêøćǰģĩǰĒĀŠ
ââĆเด็กêและ
ĉðŜĂÜÖĆ
Ēúąïøøđìćÿćíć
การพิ จ ารณาให อ พยพไปก่ อ น กรณี เ ด็ ก บิ ด าและมารดา ควรอพยพไปด ว ยกั น ทั้ ง ครอบครั ว และ
.ý.ģĦĦġǰóĉÝćøèćÿĆ
ęÜĂó÷óǰðøąßćßîǰĂĂÖÝćÖóČĚîìĊęđÿĊę÷ÜõĆ÷Ă÷ŠćÜđðŨîøąđïĊ÷ïǰÖŠĂîđÖĉéÿćíćøèõĆ÷ǰĕöŠê
ควรอพยพเปนกลุ่ม การจัดใหมีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผูอพยพ และเจาหนาที่โดยจัดระเบียบพื้นที่
ģǰßĆęüēöÜǰĒúąÝĆéĔĀš
öĊÖĞćเúĆหมาะสม
ÜđÝšćĀîšเปćนìĊสัดęđส่×šวćนøĆการจั
ÖþćÙüćöÿÜïđøĊ
÷ïøš่วคราวในพื
Ă÷ǰđóČęĂ้นðŜที่ทĂี่เกิÜÖĆดสาธารณภั
îìøĆó÷Ťยและพื
ÿĉîðøąßćßîǰēé÷ĔĀš
éĞćđî
อพยพให
ดระเบียบการจราจรชั
้นที่ใกลเคียง
้งจัดćระเบี
ยบการจราจรในพื
้นที่พักพิéงชัúĞ่วćคราวเพื
่อรองรับćการอพยพ
นการใหความช่
วยเหลื
ÜîĊĚǰÖćøĂó÷óđÙúČรวมทั
ęĂî÷š
÷ǰðøąÖĂïéš
ü÷ǰÖćøÝĆ
éĆïÙüćöÿĞ
ÙĆâ×ĂÜñĎการดำเนิ
šĂó÷óǰēé÷ĒïŠ
ÜÖúč
ŠöñĎอšĂó÷óìĊęêšĂ
ผูอพยพในการขนย
ายทรั
พย์สินของใชในพืÖ
้นćøǰÙîßøćǰđéĘ
ที่ที่เกิดสาธารณภัÖยǰĒúąǰÿêøĊ
และพื้นที่ใกลǰเÙüøĕéš
คียงตามทีø่ĆไïดÖćøóĉ
รับการรÝอćøèćĔĀš
งขอ
ćøéĎĒúđðŨîóĉđýþǰđßŠ
îǰÖúčŠöñĎšðśü÷ìč
óóúõćóǰÙîóĉ
Ăó÷óĕ
การใหมีการจัดทำทะเบียน เพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพื้นที่ การจัดใหมีการบริการ
øèĊđéĘÖǰïĉéćĒúąöćøéć
ÙüøĂó÷óĕðéš
ĚÜÙøĂïÙøĆ
üǰĒúąÙüøĂó÷óđðŨ
îÖúčยŠöบรǰÖćøÝĆ
ĊÿëćîìĊ
ęðúĂéõ
ดานการแพทย์
และสาธารณสุüข÷ÖĆ
ในพืî้นทีìĆ่อพยพ
การจัดให
มีระบบการรักษาความสงบเรี
อยของพืé้นĔĀš
ที่รöองรั
บ
óĆÖóĉÜßĆęüÙøćüĒÖŠการอพยพ
ñĎš Ăó÷óǰĒúąđÝš
ìĊęēé÷ÝĆ éøąđïĊครตามความเหมาะสม
÷ïóČĚ îìĊę Ăó÷óĔĀš
ÿĆéÿŠ üîǰÖćøÝĆ éøą
โดยกำลังเจาćหนĀîš
าที่ตćำรวจและอาสาสมั
การจัđĀöćąÿöǰđðŨ
ดใหมีเจาหนาที่ปî
ระสานงาน
กับเจĚîาหน
้นที่ เพื÷่อĒúąóČ
จัดกำลัĚîงดูìĊแęĔลบ
นและทรัพĚÜย์ÝĆ
สินéของผู
นระยะๆ หากกำลั
ćøÝøćÝøßĆęüÙøćüĔîóČ
ìĊęìาทีĊęđÖĉ่ตำรวจในพื
éÿćíćøèõĆ
Öúšานเรื
đÙĊ÷อÜǰǰøüöìĆ
øąđïĊอ÷พยพเป
ïÖćøÝøćÝøĔîóČ
ĚîìĊงęóĆÖóĉÜßĆęüÙø
เจาหนาที่ตำรวจไม่เพียงพอใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ĂÜøĆïÖćøĂó÷óǰÖćøéĞćđîĉîÖćøĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂñĎšĂó÷óĔîÖćø×î÷šć÷ìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜĔßšĔîóČĚîìĊęìĊęđÖĉéÿćíćøèõ
îìĊęĔÖúšđÙĊ÷ÜêćöìĊęĕéšøĆïÖćøøšĂÜ×ĂǰÖćøĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞćìąđïĊ÷îǰđóČęĂêøüÝÿĂïÝĞćîüîñĎšĂó÷óĒúąñĎšìĊę÷ĆÜê
îóČĚîìĊęǰÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøïøĉÖćøéšćîÖćøĒóì÷ŤĒúąÿćíćøèÿč×ĔîóČĚîìĊęĂó÷óǰÖćøÝĆéĔĀšöĊøąïïÖćøøĆÖþćÙüć

หนาที่ ๕๖ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหามออกปฏิบัติหนาที่
โดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเขาไปตรวจในพื้นที่ไดโดยไม่มีความเสี่ยง
รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห ผู อ พยพทราบ การยกเลิ ก สถานการณ์ ให มี ก ารติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของ
สถานการณ์อย่างใกลชิดต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ใหประชาชนทราบถึงสถานการณ์เปนระยะๆ เพื่อปองกัน
ความสั บ สน โดยให มี ก ารยื น ยั น ความชั ด เจนถึ ง การยกเลิ ก สถานการณ์ และแจ ง ให ผู อ พยพเตรี ย มพร อ ม
ในการอพยพกลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป การอพยพกลับใหผูนำชุมชนหรือผูนำกลุ่มอพยพจัดระเบียบและลำดับ
ก่อนหลังก่อนการอพยพ พรอมทั้งประสานงานการอพยพกับเจาหนาที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพ
เมื่อไดรับแจงข่าวการสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อใหประชาชนเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพและ
รอรับแจงจุดอพยพกลับไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย การอพยพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เปนการ
เคลื่ อ นย า ยส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ส ามารถให บ ริ ก ารได ต ามปกติ โดยให
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในเขตพื้นที่ แบ่งประเภทส่วนราชการที่จะอพยพตามลำดับและความจำเปนเร่งด่วน
พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ไวล่วงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพส่วนราชการ
๒) กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
๒.๑) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มีความสำคัญอย่างมาก
ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากตองมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและข่าวสาร เพื่อการแจงเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงานการควบคุม สั่งการ
และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุดวยกัน และกับหน่วยงานที่มีหนาที่สนับสนุนการเผชิญเหตุ
ในดานต่างๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๑) จั ด ให มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ามารถใช ไ ด ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น สำหรั บ ติ ด ต่ อ
ประสานงานในการปฏิบัติหนาที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ในแต่ ล ะระดั บ ศู น ย์ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑ - ๑๘ และประชาชน
ในการวางระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคม อย่างนอยตองมีมากกว่า ๒ ระบบขึ้นไป
๒.๑.๒) การจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคม ใหปฏิบัติตาม ประกาศคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การอนุญาต
และการกำกับดูแลการใชคลื่นความถี่กลางสำหรับการติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน และระเบี ย บด า นการใช ค ลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ สื่ อ สารและโทรคมนาคมที่ ก รมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยกำหนด
๒.๑.๓) การติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในแต่ ล ะระดั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน และประชาชน
ตองสามารถกระทำไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตองจัดใหมีมากกว่า ๒ ช่องทางขึ้นไป โดยยึดหลักความถูกตอง
แม่นยำของขอมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารเสมอ
๒.๑.๔) จัดใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแก่ประชาชน
โดยการเชื่อมโยงการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่ทำหนาที่แจงเหตุ

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๕๗ ของ ๑๓๘ หนา

เผชิญเหตุฉุกเฉิน ทังนี้ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหน่วยงานหลักในการจัดใหมี
ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ามารถใช ไ ด ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น การจั ด ระบบการสื่ อ สารด ว ยเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
การติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน และใหมีระบบการแจงเหตุ
และการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และกระทรวงกลาโหมเปนหน่วยงานสนับสนุน ในการบูรณาการการติดต่อสื่อสาร การจัดวางระบบ และ
การฝกอบรมใหความรู
๒.๒) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน เปนระบบและ
กระบวนการกระจายขอมูลข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย ใหส่วนราชการและประชาชนไดรับรู
และเขาใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว หรือวิธีการอื่น
เพื่อใหประชาชนรับทราบและเขาใจในสถานการณ์ที่ถูกตอง รวมทั้งลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ในภาวะฉุกเฉิน
จัดใหมีศูนย์ประสานขอมูลร่วม (Joint Information Center : JIC) เปนศูนย์ย่อยในศูนย์ขอมูลประชาสัมพันธ์
ทำหนาที่เปน Point of Contact กับสื่อมวลชนและหน่วยงานดานข่าวสาร พรอมทั้งมีหนาที่รวบรวมขอมูล
ข่าวสารที่จำเปนและเปนปจจุบัน เพื่อใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือผูที่ตองการขอมูลข่าวสาร ใชเปนจุดปฏิบัติงาน
ในการติดตามและเผยแพร่ขอมูลข่าวสารแนวโนมความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การตรวจสอบยืนยัน
ความถูกตองของขอมูล โดยจัดตั้งขึ้นในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัย ทั้งนี้ใหสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใหขอมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
๒.๓) แนวทางปฏิบัติในการกำกับควบคุมพื้นที่ (Area Command) เปนเครื่องมือสำหรับใชใน
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีลักษณะพิเศษครอบคลุมพื้นที่กวางขวางหลายอำเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใชเวลา
ในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติ หรือเปนการจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ ๔ โดยกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาจแต่งตั้งและจัดส่งผูกำกับควบคุมพื้นที่เขาไปร่วมกำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใหมั่นใจว่า การปฏิบัติของแต่ละจังหวัด เปนไปตามขอสั่งการของกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งความรับผิดชอบของผูกำกับควบคุมพื้นที่ มีดังนี้
๒.๓.๑) กำหนดแนวทางการเผชิญเหตุของจังหวัดที่ประสบภัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแยงหรือซ้ำซอนระหว่างกัน
๒.๓.๒) ประสานการกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวัด เพื่อใหเกิดเอกภาพในการ
เผชิญเหตุร่วมกัน
๒.๓.๓) พิ จ ารณาการร อ งขอ จั ด สรร ปรั บ เปลี่ ย น และเคลื่ อ นย า ยทรั พ ยากรที่ ไ ด รั บ
การสนับสนุนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเปน
๒.๓.๔) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน ม และการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นพื้ น ที่
ประสบภัยใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ
๒.๓.๕) ประสานการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยของแต่ละจังหวัด ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อใหหน่วยงานต่างๆ สามารถเขาปฏิบัติงานดานการฟนฟูระยะกลางและระยะยาวใหเปนไปอย่างคล่องตัว
และต่อเนื่อง ในการแต่งตั้งผูกำกับควบคุมพื้นที่ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
กำหนดโครงสร า ง จำนวนบุ ค ลากร แนวทาง และระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจำ เพื่ อ เป น กลไกช่ ว ยสนั บ สนุ น

หนาที่ ๕๘ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

การปฏิบัติงานของผูกำกับ ควบคุมพื้นที่ โดยใหพิจารณาใชประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง ๑๘ แห่ง เปนสถานที่ปฏิบัติงานของผูกำกับควบคุมพื้นที่เปนลำดับแรก
๒.๔) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) เปนระบบที่ใชเพื่อ
การสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปน
ระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ รวมทั้งเพื่อจัดการเหตุฉุกเฉินใหสามารถปกปองชีวิต
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดลอม เปนไปอย่างบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ โดยใหทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
และภาคเอกชน ใชระบบบัญชาการเหตุการณ์เปนระบบมาตรฐานของประเทศในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๔.๑) รูปแบบโครงสรางการบัญชาการเหตุการณ์
๒.๔.๑.๑) การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง โครงสราง
การบั ญ ชาการพื้ น ฐานที่ มี ผู บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดแต่ ผู เ ดี ย ว
การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การจัดการเหตุการณ์ที่มีหน่วยงาน ตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป
มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในพื้นที่ ที่ทับซอนกัน สามารถร่วมกันปฏิบัติงาน ประสาน
แผนการทำงาน ประสานทรัพยากร ในที่เกิดเหตุร่วมกัน มีการกำหนดความมุ่งหมายในการปฏิบัติ วัตถุประสงค์
(Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) และยุทธวิธี (Tactics) ในการทำงานเดียวกันไดอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการบัญชาการร่วมจะมีผูบัญชาการเหตุการณ์ไดหลายคน สามารถตัดสินใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ร่ ว มกั น ภายใต โ ครงสร า งองค์ ก รเดี ย ว ถึ ง แม ว่ า จะมี ห น่ ว ยงานเข า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหลายหน่ ว ยงานก็ ต าม
ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานเหล่านั้นจะตองรักษาไวซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยจะตองรับมอบหนาที่
ความรับผิดชอบจากหัวหนาเพียงผูเดียว สำหรับเหตุการณ์ขนาดเล็ก การบัญชาการเหตุการณ์จะถูกนำมาใชใน
การจัดการ กล่าวคือหัวหนาหน่วยที่มาถึงที่เกิดเหตุเปนหน่วยแรกจะทำหนาที่เปนผูบัญชาการเหตุการณ์จนกว่า
จะได รั บ การแทนที่ ด ว ยการโอนอำนาจการบั ง คั บ บั ญ ชาให กั บ ผู ที่ มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง หรื อ
ผูที่มีความรูและประสบการณ์เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
๒.๔.๑.๒) ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ มี เ ป า ประสงค์ ส ำคั ญ ของการใช ร ะบบ
การบัญชาการเหตุการณ์ ประกอบดวย ความปลอดภัยทั้งผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือยุทธวิธี และการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุมค่าและมีประสิทธิภาพ
๒.๕) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ. (Emergency
Support Function : ESF) เมื่อการจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ ๔ กองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพียงส่วนงานใด
ส่วนงานหนึ่งหรือหลายส่วนงานเขาร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเปนของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ
ดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ เช่น ภารกิจดานการคมนาคมและขนส่งที่มีหลายส่วนราชการมีลักษณะงาน
เหมื อ นหรื อ ใกล เ คี ย งกั น มาร่ ว มกั น ประสานการปฏิ บั ติ อั น จะเป น การลดความซ้ ำ ซ อ นในการช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอที่เกิดสาธารณภัย
โดยในแต่ละส่วนงานฯ จะมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน แบ่งออกเปน ๑๘ ส่วนงาน ไดแก่
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๒.๕.๑) สปฉ.๑ : ส่วนงานดานคมนาคม ใหกระทรวงคมนาคมเปนหน่วยงานหลัก ในการ
ประสานการปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดานคมนาคม
๒.๕.๒) สปฉ.๒ : ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน
และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม
๒.๕.๓) สปฉ.๓ : ส่วนงานสาธารณูปโภค ใหกระทรวงมหาดไทย เปนหน่วยงานหลัก โดยมี
การไฟฟาส่วนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง เปนหน่วยงาน
สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
๒.๕.๔) สปฉ.๔ : ส่ ว นผจญเพลิ ง ให ก ระทรวงมหาดไทย เป น หน่ ว ยงานหลั ก โดยมี
กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสาน
การปฏิ บั ติ ร ะหว่ า ง ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ดานการผจญเพลิง
๒.๕.๕) สปฉ.๕ : ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยงานหลัก
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดการ
สาธารณภัยและการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
๒.๕.๖) สปฉ.๖ : ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปนหน่วยงานหลัก มีกระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เปนหน่วยงาน
สนั บ สนุ น ในการประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล และจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการดานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒.๕.๗) สปฉ.๗ : ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร ใหกระทรวงกลาโหม
เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการสนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร
๒.๕.๘) สปฉ.๘ : ส่ ว นงานการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข
เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดานการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ไดแก่ โรงพยาบาล
สถานพยาบาลของสังกัดต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ
เปนตน รวมถึง สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปนตน
๒.๕.๙) สปฉ.๙ : ส่วนงานการคนหาและกูภัย ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
กลาโหม เปนหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองคกรสาธารณกุศล
และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการคนหาและกูภัย
๒.๕.๑๐) สปฉ.๑๐ : ส่ ว นงานสารเคมี วั ต ถุ อั น ตรายและกั ม มั น ตรั ง สี ให ก ระทรวง
อุตสาหกรรม เปนหน่วยงานหลัก โดยมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม และ
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนหน่วยงาน
สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดานสารเคมีวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี
๒.๕.๑๑) สปฉ.๑๑ : ส่วนงานการเกษตร ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปนหน่วยงานหลัก
โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตร
๒.๕.๑๒ ) สปฉ.๑๒ : ส่วนงานพลังงาน ใหกระทรวงพลังงาน เปนหน่วยงานหลัก ในการ
ประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยดานพลังงาน
๒.๕.๑๓ ) สปฉ.๑๓ : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบรอย ใหสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการรักษาความสงบเรียบรอย
๒.๕.๑๔) สปฉ.๑๔ : ส่วนงานการฟนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ใหสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการศึกษาธิการ เปนหน่วยงานหลัก
มีกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการคลัง เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง
ส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการฟนฟู เศรษฐกิจ
การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๕.๑๕ ) สปฉ.๑๕ : ส่วนงานการต่างประเทศ ใหกระทรวงการต่างประเทศ เปนหน่วยงานหลัก
โดยมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร
เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการต่างประเทศ
๒.๕.๑๖) สปฉ.๑๖ : ส่วนงานการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลข่าวสาร
ใหกรมประชาสัมพันธ์ เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการประชาสัมพันธ์และการจัดการขอมูลข่าวสาร
๒.๕.๑๗) สปฉ.๑๗ : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน
และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๕.๑๘) สปฉ.๑๘ : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค ใหกระทรวงการคลัง เปนหน่วย
งานหลัก โดยมี สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติ
ระหว่ า งส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ด า น
การงบประมาณและการบริจาค
๒.๖) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น การจั ด การเหตุ ก ารณ์ (Incident Management
Assistance Team : IMAT) ในการจัดการสาธารณภัยของหลายประเทศ เมื่อเกิดสาธารณภัยที่มีความซับซอน
ตองใชระยะเวลาในการจัดการสาธารณภัยนานกว่าเหตุการณ์ทั่วไป (ตั้งแต่ ๒ สัปดาห์ขึ้นไป) หรือเมื่อมี
ความจำเป น ต อ งมี ก ารวางแผนปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การประสานเพื่ อ จั ด ส่ ง การขอรั บ การสนั บ สนุ น

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๖๑ ของ ๑๓๘ หนา

ทรัพยากร พื้นที่ประสบภัยซึ่งเปนพื้นที่พิเศษในความดูแลของหลายหน่วยงาน จำเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณ์
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีพิเศษ โดยทั่วไปจะมีการจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์
(IMAT) เพื่อเขาร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยขององค์กรในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ
แก่หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสรางความเขมแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแกไขสถานการณ์
โดยการปฏิบัติภารกิจของ ชุด IMAT ประกอบดวย เจาหนาที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งผ่านการฝกใหมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการ
ประสานการปฏิบัติไดทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาคพลเรือน ภาคเอกชน และหน่วยทหาร เขาพื้นที่ประสบภัย
หรือที่คาดว่าจะประสบภัย เพื่อทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ โดยที่ ขนาด จำนวน ระดับ
และความเชี่ยวชาญของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความจำเปนตองจัดส่งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการ
เหตุการณ์ (IMAT) เขาสนับสนุนการแกไขปญหาในพื้นที่ ใหหน่วยงานที่จัดส่ง แจงกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติ รวมทั้งอาจแจงความตองการรับการสนับสนุน
ต่อกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) เพื่อพิจารณาต่อไป
๓) กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข
๓.๑) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้น เปนเขตการใหความ
ช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงคลัง ว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนาใหกับผูประสบภัยพิบัติ แต่มิไดมุ่งหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแก่ผูใด ทั้งนี้ตองเปนค่าใชจ่าย
ที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยู่ของประชาชน หรือเปนการซ่อมแซมใหคืนสู่สภาพเดิม อันเปน
การบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกำหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวของสำหรับ
ใหความช่วยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ ดำเนินการขอใชวงเงินทดรองราชการใหถูกตองตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวในระเบียบ
๓.๒) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ประเมิน
ความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยในการประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต
สถานการณ์ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้ง ความตองการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น
ความช่วยเหลือในดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย และการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือ
ด า นสุ ข ภาวะ ที่ พั ก พิ ง และอุ ป กรณ์ ยั ง ชี พ การประเมิ น นี้ เ ป น กระบวนการที่ ส ำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ดานมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผูประสบภัยใหอยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๒.๑) การประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid Assessment) กระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคร่าวๆ เพื่อรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากนั้น และทรัพยากรที่จำเปนทุกๆ ดาน ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน
สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญก่อน-หลัง และการใหความช่วยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันต่อความตองการ
ในสถานการณ์วิกฤต
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๓.๒.๒) การประเมิ น แบบละเอี ย ด (Detailed Assessment) ให ด ำเนิ น การทั น ที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างนอยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเขาถึง
พืน้ ทีป่ ระสบภัย เปนการประเมินเพือ่ ใชในการฟน ฟูระยะยาวไดอกี ดวย ซึง่ จะระบุมลู ค่าความเสียหายทางกายภาพ
โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่จะตองใชในการใหความช่วยเหลือและ
ความต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ จ ำเป น จะต อ งใช ผู เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาดำเนิ น การประเมิ น ความเสี ย หายและ
ความตองการในแต่ละดานในการประเมินความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยง
กับการตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผูพิการ ประกอบการพิจารณา
๓.๓) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคหากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ พิจารณาเห็นว่า มีความจำเปนตองจัดใหมี
การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัย ใหดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการรับบริจาคและการใหความช่วยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓.๓.๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๓.๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
๓.๓.๔) ระเบียบกรมพัฒนาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ว่ า ด ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผูเดือดรอน พ.ศ.๒๕๔๗
กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองคกรนั้น ไม่ไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ
ใหรับผิดชอบค่าใชจ่ายในการขนยายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง
๓.๔) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล เปนการรายงานขอมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย
ให ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงาน พร อ มทั้ ง รายงานข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด า นสถานการณ์ ส าธารณภั ย
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความช่วยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ความชัดเจน และความรวดเร็ว ตามแนวทาง ดังนี้
๓.๔.๑) ผู น ำชุ ม ชนสำรวจความเสี ย หายและความต อ งการเบื้ อ งต น แล ว รายงานให
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ทราบ พรอมทั้งสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
๓.๔.๒) ให ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นระดั บ พื้ น ที่ รายงานสถานการณ์ ส าธารณภั ย
ต่อกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
๓.๔.๓) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่เกิดภัยรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ตามลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
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๓.๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เปนการช่วยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในระยะตนและระยะกลาง ใหไดผลดี จำเปนตองอาศัยสิ่งสำคัญ ไดแก่ การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย การจัดการเรื่องสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู่ใหมีความสะดวก การรักษา
พยาบาล และการควบคุมปองกันโรค เปนไปอย่างทั่วถึง การมีกิจกรรมร่วมกัน ทำใหมีสุขภาพจิตดี การรวมกลุ่ม
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ของ ๑๓๘ หนา ÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ
แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
๒๕๕๘ Āîšćǰ
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หนาที่ ๖๕ ของ ๑๓๘ หนา

ผลการประเมินสาธารณภัยและปจจัยสำคัญมาใชกำหนดเปนกรอบแผนการฟนฟูเปน ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะสั้น
เปนการดำเนินการต่อเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินไดยุติลง เพื่อสนอง
ความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ้นอีก การประเมิน
ความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ ๒) ระยะกลาง
เป น การดำเนิ น การต่ อ เนื่ อ งในการประสานและสนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย ฟ น ฟู ห รื อ สร า งสิ่ ง อำนวย
ความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคม
ของผูประสบภัย และ ๓) ระยะยาว เปนการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือน
หรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเนนการกลับสู่สภาวะปกติ หรือใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
จึงไดกำหนดกลยุทธ์เพื่อเปนแนวทางการดำเนินการไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่
๑) กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need
Assessment : PDNA) เปนการประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์ทางกายภาพและสาธารณูปโภค
ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ และความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจที่เปนผลตามมา รวมทั้ง
เปนการประเมินมิติทางดานสังคม โดยเฉพาะความตองการในการฟนฟูระดับชุมชน และภาคส่วน/สาขา
การผลิต (Sector) ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพื่อการฟนฟูนอกจากจะขึ้นอยู่กับ
ความเสียหาย ความสูญเสีย และความตองการแลว ยังตองคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนยุทธศาสตร์
สำคัญในการฟนฟูของประเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายในการสรางคืนใหม่ใหดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปนหน่วยงานดำเนินการ
และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เปนหน่วยร่วมดำเนินการ
๑.๑) แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment :
DALA) เปนการวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัยที่ประมาณการเชิงปริมาณว่า เกิดผลกระทบอะไรขึ้นจาก
เหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย และนำขอมูลจากการประเมินไปใช
ในการประมาณการซ่อมสรางสิ่งก่อสรางที่เสียหายไป และการวางแผนฟนฟูจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งได
จากการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย
๑.๒) แนวทางปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางสั ง คมและผลกระทบที่ มี ต่ อ ประชาชนเป น
การประเมินผลกระทบของสาธารณภัยต่อการพัฒนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความตองการ
ของมนุษย์ดานการฟนฟู (Human Recovery Needs Assessment : HRNA) คือ การประเมินความตองการ
ของประชาชนและชุมชน เพื่อใหสามารถวางกรอบนโยบายการฟนฟูสรางคืนใหม่ไดอย่างเหมาะสมและ
เปนที่ยอมรับ
๒) กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู
๒.๑) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสุขภาพผูประสบภัย ไดแก่ ดานสมรรถภาพทางกายใหแก่ผูประสบภัย
(การตรวจรักษา การปองกัน การควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย) ดานสภาพจิตใจของ
ผูประสบภัย โดยใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทาง
การปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

หนาที่ ๖๖ ของ ๑๓๘ หนา
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๒.๒) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสถานภาพสังคม ไดแก่ การใหบริการดานขอมูลข่าวสาร ความรู
และคำปรึ ก ษาต่ า งๆ การรั บ แจ ง เหตุ และประสานการช่ ว ยเหลื อ การฟ น ฟู อ าชี พ การช่ ว ยเหลื อ
ดานการเสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกยายและการตั้งถิ่นฐานของผูประสบภัย การทำใหประชาชน
หรือผูประสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตไดอย่างปกติ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ
๒.๓) แนวทางปฏิบตั ใิ นการฟน ฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ไดแก่ การใหความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ที่ จำเปน การกำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ด า นการเงิ น การคลั ง ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เป น การเป ด โอกาส
ใหผูประสบภัยสามารถกลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินใหเปล่า (Grant) เงินอุดหนุน (Subsidies)
เงินสมทบ (Co-funding) เงินชดเชย (Compensation) การผ่อนผันดานการเงิน (Prolong) การพักชำระหนี้
การช่วยเหลือดานการกูยืม หรือการลดหย่อนภาษี ดอกเบี้ยจากการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย รวมถึงเงินทุนในดานต่างๆ เช่น การฟนฟูอาชีพแก่ผูประสบภัย การฟนฟูภาคการเกษตร
กองทุนเงินกูยืม เงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแกไขปญหาดานสาธารณภัยฉุกเฉิน
ในระยะสั้น เปนตน โดยใหกระทรวงการคลัง เปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนด
แนวทางปฏิบัติดานเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และมีกระทรวงพาณิชย์เปนหน่วยงานสนับสนุน
๒.๔) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล อ ม ได แ ก่ การกำหนด
แนวทางการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหน่วยงานหลัก
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ
๓) กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
and Safer)
๓.๑) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการวางแผนและสนั บ สนุ น การฟ น ฟู ชุ ม ชนและการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ใหวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อใหมีความพรอมรับมือ
และฟนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดยใหจัดเวที
ประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เช่น ระบุขอบเขต ลักษณะสำคัญ
ของผลกระทบจากภัย การใหความช่วยเหลื อ ทางวิ ช าการในการวางแผนการฟ น ฟู การระบุ แ ละติ ด ตาม
การแก ไ ขความขั ด แย ง และการลดความแตกต่ า ง รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช ห ลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไม่ไดรับการช่วยเหลือ
๓.๒) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูบริการดานสุขภาพ และ การบริการสังคม
ใหเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสู่สภาวะปกติไดอย่างรวดเร็วของทองถิ่นในการบริการ
ดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต
และการบริการทางการแพทย์
๓.๓) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยู่อาศัย ใหมีการบูรณะและการก่อสราง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ถู ก ทำลายและได รั บ ความเสี ย หายใหม่ ห รื อ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ถาวร เพื่ อ เป น ทางเลื อ กใหม่
ในการแกไขปญหาดานที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความตองการของทั้งชุมชนไดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วน
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ในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุน
การฟนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแกไขปญหาดานที่อยู่อาศัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบ
ต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
๓.๔) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยการเพิ่ม
ศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุล่วงเร็วขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วนโครงสรางพื้นฐาน
หลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อย ไดแก่ พลังงาน น้ำ เขื่อน
การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานที่ทำการของรัฐบาล สาธารณูปโภค
การสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม การควบคุ ม และระบบอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น โครงสร า งพื้ น ฐานทางกายภาพ
ดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับการใหบริการ ไดแก่ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓.๕) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต
และฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ใหกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือ
ปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน ซึ่งจะเปนการกระตุนใหหน่วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เปนเครือข่ายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญตาม
แผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
ไดตรงและเพียงพอ
๓.๖) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงดานเกษตรกรรม) คืนสู่สภาวะที่มั่นคง และพัฒนาโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจได ทั้งนี้
สาธารณภัยไม่เพียงแต่สรางความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายใหกับตลาดสินคาและ
บริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง และ
มีความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การเปด
ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน การจัดหาบริการให
และตอบสนองความตองการของชุมชน การสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการช่วยเหลือชุมชน การสนับสนุน
ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนต่อการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูด
การลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญที่ไม่อาจจะมองขามได
ในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ในดานต่างๆ ไดแก่ การประสานงานดานมนุษยธรรมของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ การปฏิบัติงาน
ดานมนุษยธรรมของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
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ให อ ยู่ บ นฐานความรู ต ามหลั ก สากล และการนำประเทศไทยสู่ ร ะดั บ แนวหน า ในการจั ด การความเสี่ ย ง
จากสาธารณภัย โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการไว ๔ กลยุทธ์ ไดแก่
๑) กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
๑.๑) แนวทางปฏิบัติ “การรับ” ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
๑.๑.๑) จัดทำมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู่มือประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการรับความช่วยเหลือ
ดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่จะใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม เมื่อเกิดสาธารณภัย
รายแรงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจน
กรอบการปฏิบัติต่างๆ ของสากลที่ไดรับการรับรอง โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของรับผิดชอบดำเนินการ
ซึ่งตองประกอบดวยสาระสำคัญอย่างนอย ไดแก่ แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในการขอรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ เงื่อนไขและขั้นตอนในการรับ รองขอ ปฏิเสธ และยุติความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ขั้นตอน
การเป ด รั บ การจั ด การข อ มู ล การรั ก ษาระบบ National Single Window พร อ มทั้ ง ขั้ น ตอน
การอำนวยความสะดวก และการดู แ ลความปลอดภั ย ให แ ก่ ต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ และ
องค์กรต่างประเทศอื่นๆ ที่ใหความช่วยเหลือ โดยครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ ไดแก่
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผูเชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก และพนักงานขับเครื่องจักรกล รวมถึง เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ชนิดพิเศษ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักร
อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พรอมทั้ง การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
สุนัขคนหา ทรัพยากรทางทหาร และเงินบริจาค
๑.๑.๒) จัดใหมีการฝกการรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศเปนประจำ
อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง โดยใหเปนการฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และใหกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวของ
เปนหน่วยจัดการฝก โดยใหมีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศเขาร่วมการฝก
๑.๒) แนวทางปฏิบัติ “การให” ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ
๑.๒.๑) จัดทำมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู่มือประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการใหความช่วยเหลือ
ดานมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนต่างประเทศที่จะรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากประเทศไทย โดยตองสอดคลองกับกฎหมาย/
กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบัติต่างๆ ของสากลที่ไดรับการรับรอง
โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของดำเนินการ ซึ่งตองประกอบดวยสาระสำคัญอย่างนอย ไดแก่ หนาที่ความรับผิดชอบ
ของประเทศไทยในฐานะผูใหความช่วยเหลือ หนาที่ความรับผิดชอบของประเทศรับความช่วยเหลือ เงื่อนไข
และขั้นตอนในการใหและยุติความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ใหครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ
๑.๒.๒) จัดใหมีการฝกการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศเปนประจำ
อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง โดยใหเปนการฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
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(กรณีสาธารณภัยที่เกิดอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย) และใหกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวของเปนหน่วยจัดการฝก โดยใหมีสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเขาร่วมการฝก
๑.๓) แนวทางปฏิบัติระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single
Window System) เพื่อใหการ “รับ” และ “ให” ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพ
และไดมาตรฐานสากล จึงใหมีการประสานงานเพื่อการช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของประเทศเพียงจุดเดียว
โดยใหสอดคลองกับหลักการสากลว่าดวยการพัฒนาระบบการประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single
Window : NSW) ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อเปนระบบจัดการขอมูลและเอกสารในการอนุญาต
นำเข า และส่ ง ออกทางธุ ร กรรมระหว่ า งประเทศเพี ย ง จุ ด เดี ย วในการจั ด การสาธารณภั ย ไม่ ว่ า จะเป น
การนำเขาทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแจงขอมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ/หรือ
มีกระบวนการควบคุมร่วมกัน เพื่อใหผูมีส่วนเกี่ยวของในธุรกรรมนั้น ไดรับประโยชน์อย่างรวดเร็วและถวนหนา
ทั้งนี้ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหนำระบบดังกล่าวมาใชสนับสนุนในการจัดการสิ่งของต่างๆ ที่ไดรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือใหความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยใหดำเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑) จัดใหมีการพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว
(NSW) ของกรมศุลกากร ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาปรั บ ใช เ พื่ อ อำนวย
ความสะดวกดานศุลกากรในการจัดการสาธารณภัย และเพื่อรองรับการเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยใหกระทรวงการต่างประเทศเปนหน่วยรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองสิ่งของบรรเทาทุกขตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนหน่วย
สนับสนุน โดยใหครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ
๑.๓.๒) เชื่อมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (NSW)
เขากับระบบคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อใหสามารถติดตาม (Tracking) การจัดเก็บสิ่งของสำรองจ่าย
ในคลังสำรองทรัพยากรที่กำหนดไวในแต่ละภาค (Stockpiling) การจัดสรร/การแจกจ่ายสิ่งของ ตลอดจน
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยดำเนินการ
๑.๓.๓) จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศไดอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดใหมีเว็บไซต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อใชเปนช่องทางในการประชาสัมพันธ์
สื่อสาร และติดตามเกี่ยวกับการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมกับต่างประเทศ และองค์กรผูให
ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใหเปนระบบขอมูลสารสนเทศหลักของประเทศที่ใชแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับระบบอื่นๆ ของภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวของ เช่น ศูนย์ประสานงานการใหความ
ช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance
and Disaster Management : AHA Centre) สำนักงานประสานดานมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations’s Office for The Coordination of Humanitarian Affairs : UNOCHA) และหน่วยงาน
หรือองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความช่วยเหลือ
ดานมนุษยธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๓.๔) ใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ใชระบบการประสาน
ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียวเปนหลัก ในการจัดการ สัง่ การ ติดตาม และตรวจสอบความช่วยเหลือ
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ดานมนุษยธรรมทั้งในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เมื่อเกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่ง และการใหความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นๆ
๒) กลยุทธที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม
๒.๑) แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายดานมนุษยธรรม ประเทศไทยตองมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมใหเปนที่ยอมรับ โดยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศดานมนุษยธรรม มีอำนาจ
หนาที่ติดตาม รวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการดำเนินการดานมนุษยธรรม
ทั้งที่มีอยู่ภายในประเทศ และที่เปนหลักสากล พรอมทั้งจัดทำขอเสนอดานเทคนิคเพื่อการปรับปรุงระเบียบ/
กฎหมาย/กรอบการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการประสานงาน และปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมของประเทศ
ตามความเหมาะสมและจำเปน ทั้งนี้ ใหรักษาไวซึ่งเงื่อนไขทางการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิปญญาของคนในประเทศ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ใหความเห็นชอบ
๒.๒) แนวทางปฏิบัติการสรางมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม
๒.๒.๑) ใหหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบการพัฒนา
มาตรฐานการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมในดานที่เกี่ยวของอย่างนอย ๙ ดาน ตามหลักองค์การ
สหประชาชาติ “กลุ่มงานดานมนุษยธรรม (Cluster Approach)” ไดแก่ ดานสุขภาพอนามัย ดานโลจิสติกส์
ดานการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ดานน้ำและการสุขาภิบาล ดานการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ดานความ
มั่นคงทางอาหาร ดานโภชนาการ ดานการคุมครอง และดานการศึกษา เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒) ใหมีการจัดตั้งชุดคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and
Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงในการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม และปฏิบัติการคนหาและ
กูภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมืองสากล (International
Search and Rescue Advisory Group : INSARAG) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับชุดปฏิบัติการดานมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอื่นๆ ไดทั้งในภาวะที่เกิดสาธารณภัยอย่างรายแรงในประเทศ และร่วมปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย อื่ น ๆ โดยให ก ระทรวงมหาดไทย (กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย )
เปนผูประสานงานดานนโยบาย (Policy Focal Point) และดานปฏิบัติ (Operation Focal Point) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ไดแก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และ
องคการสาธารณกุศลที่มีภารกิจดานการกูชีพกูภัย และใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐาน การช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของประเทศ และศักยภาพชุดคนหาและกูภัยในเมือง
แห่งชาติใหไดอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การฝกร่วมภายในประเทศ และ
การฝกร่วมตามปฏิทินของ INSARAG
๒.๒.๓) จัดทำแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการจัดตั้งชุดคนหาและ
กู ภั ย ในเมื อ งแห่ ง ชาติ โดยให ส ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) และสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ
๒.๒.๔) ใหผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ/หรือ ผูอำนวยการกลาง
เปนผูมีอำนาจสั่งใชชุดคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติ (USAR) สั่งการ ใหเตรียมความพรอม และปฏิบัติหนาที่
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หนาที่ ๗๑ ของ ๑๓๘ หนา

ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร โดยใหเบิกจ่ายงบประมาณจากงบกลาง
หรือกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๓) กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ
๒.๓.๑) แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรูดานสาธารณภัยของประเทศ
๒.๓.๑.๑) จัดทำฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ประกอบดวย
ขอมูลความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ แหล่งทุนจากต่างประเทศ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อนำมา
วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญดานการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปนหน่วยงานหลัก และใหสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเปนหน่วยสนับสนุน
๒.๓.๑.๒) เชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล ดั ง กล่ า วไว ใ นคลั ง ข อ มู ล สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
เพื่อนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาต่อไป
๒.๓.๑.๓) จัดการองค์ความรูดานสาธารณภัยจากต่างประเทศผ่านศูนย์การเรียนรู
สาธารณภั ย ทุ ก ระดั บ โดยให มี ก ระบวนการจั ด การความรู จ ากต่ า งประเทศมาประมวลผลและประยุ ก ต์ ใ ช
ใหสอดคลองกับบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
๒.๓.๒) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือดานสาธารณภัย
๒.๓.๒.๑) จัดทำกรอบความร่วมมือดานสาธารณภัยกับต่างประเทศ และแผนปฏิบตั กิ าร
ความร่วมมือดานสาธารณภัยกับต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคลองกับ
ทุนศักยภาพ และความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยเปนหน่วยงานหลัก
๒.๓.๒.๒) ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือดานสาธารณภัยกับต่างประเทศโดย
คณะอนุกรรมการกิจการดานต่างประเทศว่าดวยการจัดการสาธารณภัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒.๓.๓) แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนความรูดานสาธารณภัยสู่สาธารณะ
๒.๓.๓.๑) จัดใหมีกระบวนการถ่ายโอนความรูดานสาธารณภัย (Knowledge Transfer)
ไปสู่สาธารณะใหกวางขวาง โดยอาศัยศูนย์การเรียนรูสาธารณภัยทุกระดับเพื่อเปนศูนย์กลางในการรับและ
ถ่ายทอดชุดความรูดานการจัดการสาธารณภัยไปยังประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
๒.๓.๓.๒) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการสาธารณภัยใหเปนผูเชี่ยวชาญ โดยนำ
ความรูดานสาธารณภัยจากต่างประเทศมาปรับใชใหเขากับบริบทของประเทศ
๒.๓.๓.๓) ให มี เ ครื่ อ งมื อ ในการระดมองค์ ค วามรู ใ นการจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย โดยใหกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวของร่วมดำเนินการ ไดแก่ หนังสือ
ปกขาว (White Paper) เพื่อรวบรวมขอมูลสาธารณภัยของประเทศไทยในรอบ ๑ ป และบทความทั้งในและ
ต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ ตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ของ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึงจัดใหมีเวทีระดับชาติและสมัชชาสาธารณภัย เพื่อใหภาคส่วนต่างๆ
มาร่วมหารือ แลกเปลี่ยน และรับฟงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ
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๒.๔) กลยุทธที่ ๔ ส่งเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
๒.๔.๑) แนวทางปฏิบัติในการสรางความเปนเลิศดานวิชาการและดานปฏิบัติการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได ก ำหนดให ป ระเทศไทยต อ งดำรงไว
ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศใหไดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาบทบาทแกนนำดานการจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย จะเป น การสร า งความมั่ น คงและมั่ น ใจให แ ก่ น านาประเทศถึ ง ความพร อ ม
ความปลอดภัยในการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการยกระดับองค์ความรูของสถาบันพัฒนา
การจัดการสาธารณภัยแห่งชาติใหไดมาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงความสามารถใหบริการและใหการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหแก่ภูมิภาคได ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณ ในรูปของกองทุนพิเศษ
สำหรับส่งเสริมภารกิจดังกล่าวไดอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบทบาทแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ ๑) ส่งเสริมชุดปฏิบัติงานดานคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร ๒) ใหการสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายไดนอย และ
๓) จัดใหมีโครงการทุนการศึกษาและวิจัยดานการพัฒนามาตรฐานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศและของภูมิภาค
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×ĂÜǰǰĢģħ Āîšćǰ
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ปล.กห. และ
ผบ.ทสส.
ĂčïĆêĉ õĆ÷øüöìĆĚ ÜÖćøßŠ ü÷đĀúČĂñĎšð øąÿïõĆ÷ óĉïĆêĉ ×ĂÜ ÖĀ. đðŨ îĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰĒúąöĊ ðøąÿĉìíĉ õćó
เป น รอง ÿĂéÙúš
ผอ.ศบภ.กห.
ผบ.ทบ.,åïćú
ผบ.ทร.
ผบ.ทอ.ēé÷öĊ
เปǰนøöü.ÖĀ.
ผช.ผอ.ศบภ.กห.
อธิ บðú.ÖĀ.
ดี ปภ.,Ēúą
จก.สม.,
ĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜøĆ
ÝċÜÝĆéêĆและ
ĚÜǰýïõ.ÖĀ.
đðŨî ñĂ.ýïõ.ÖĀ.
ผอ.สงป.กห.,
จก.ธน.đðŨและ
จก.กง.กห. เปนกรรมการ
ผอ.สนผ.กห.
เปนกรรมการและเลขานุ
การ จก.กร.ทหาร
ñï.ìÿÿ.
îǰøĂÜǰñĂ.ýïõ.ÖĀ.
ñï.ìï., ñï.ìø.
Ēúą ñï.ìĂ.
đðŨ î ñß.ñĂ.ýïõ.ÖĀ.
Ăíĉï éĊǰ ðõ., และ
ÝÖ.ÿö.,เปñĂ.ÿÜð.ÖĀ.,
ÝÖ.íî.,
ÝÖ.ÖÜ.ÖĀ.
đðŨî ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøǰ
ผอ.สกร.สนผ.กห.
นกรรมการและผู
ช่วยเลขานุ
การđðŨซึî่งÖøøöÖćø
มีโครงสรñĂ.ÿîñ.ÖĀ.
างดังนี้
ÝÖ.Öø.ìĀćøǰĒúą ñĂ.ÿÖø.ÿîñ.ÖĀ. đðŨîÖøøöÖćøĒúąñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø àċęÜöĊēÙøÜÿøšćÜéĆÜîĊĚ
ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰÖøąìøüÜÖúćēĀö
กระทรวงกลาโหม
(ýïõ.ÖĀ.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜÖúćēĀö
(ýïõ.ÿð.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜïĆâßćÖćøÖĂÜìĆóĕì÷
(ýïõ.ïÖ.ìì.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜìĆóïÖ
(ýïõ.ìï.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷กองทั
ǰÖĂÜìĆพóไทย
ĕì÷
(ýïõ.ìì.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜìĆóđøČĂ
(ýïõ.ìø.)

รูปที่ ๑๐ แผนผังโครงสรางการจัด ศบภ.กห.

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜìĆóĂćÖćý
(ýïõ.ìĂ.)

๑๓๘ หนา
หนาที่ ๗๔ ของĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ
แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
๒๕๕๘ Āîšćǰ
÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ
ĀîšćìĊęǰǰħĥ ×ĂÜǰǰĢģħ
หนาที่ของ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.)
øĎðìĊę Ī ĒñîñĆกห.
ÜēÙøÜÿøš
ćÜÖćøÝĆ
éǰýïõ.ÖĀ.
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางของ
เกี่ยวกั
บการป
องกัน แกไข บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจาก
สาธารณภัย และอุ
ิภัย รวมทั
้งแนวทางการช่÷วǰÖøąìøüÜÖúćēĀöǰ(ýïõ.ÖĀ.)
ยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ĀîšćìĊบę×ัตĂÜǰýĎ
î÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ
๒. เปĢ.นศูนÖĞย์ćกĀîéîē÷ïć÷ĒúąĒîüìćÜ×ĂÜǰǰÖĀ.
ลางในการประสานงานกับรัฐบาล đÖĊและหน่
วยงานฝ
อน รวมทั÷้งóĉภาคเอกชน
ę ÷üÖĆ ïÖćøðŜ
ĂÜÖĆาîยพลเรื
ǰĒÖš ĕ×ǰïøøđìćõĆ
ïĆ êĉ ìĊęđÖĉ éÝćÖและ
ÿćíćøèõĆ
÷ǰĒúąĂč
ǰøüöìĆĚÜĒîüìćÜÖćøßŠอü÷đĀúČ
ñĎšðไøąÿïõĆ
÷óĉïĆêยĉ พิบัติ ที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย
องค์กรการกุ
ศลที
่เกี่ยวขïĆêอĉõง Ć÷ในการอำนวยการป
งกัน Ăแก
ข บรรเทาภั
ýĎî÷ŤÖúćÜĔîÖćøðøąÿćîÜćîÖĆïøĆåïćúǰĒúąĀîŠü÷Üćîòść÷óúđøČĂîǰøüöìĆĚÜõćÙđĂÖßîǰĒúą
ในส่วนที่เกี่ยวขģ.องกัđðŨบîกห.
ĂÜÙŤÖøÖćøÖčýúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰĔîÖćøĂĞćîü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîǰĒÖšĕ×ǰïøøđìćõĆ÷óĉïĆêĉǰìĊęđÖĉéÝćÖÿćíćøèõĆ÷ĒúąĂčïĆêĉõĆ÷
๓. ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ด า นสาธารณภั ย และอุ บั ติ ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰÖĀ.
เพื่ออำนวยการและประสานงานให
ส่วĒนราชการใน
ใหความช่
วยเหลือ÷ผูĒúąĂč
ประสบภั
สถานการณ์
Ĥ. êĉéêćöÿëćîÖćøèŤ
úąđĀêč ÖćøèŤกห.
êŠ ćÜǰėǰéš
ćîÿćíćøèõĆ
ïĆ êĉ õยĆ ÷พิìĊบę đÖĉัตéิได×ċทĚ îันĂ÷Šต่ćอÜêŠ
ĂđîČę ĂÜǰ
รวมถึงđóČการอำนวยการและประสานการประชาสั
มพันธ์ โดยใช
เครื่อüงมื
อและยุ
ทโธปกรณ์
ęĂĂĞćîü÷ÖćøĒúąðøąÿćîÜćîĔĀšÿŠüîøćßÖćøĔîǰÖĀ.
ĔĀšÙüćößŠ
÷đĀúČ
ĂñĎšðøąÿïõĆ
÷óĉïขĆêองส่
ĉĕéšìĆîวนราชการใน
êŠĂÿëćîÖćøèŤกห.
ǰ
øüöëċ
ĂĒúą÷čìคำปรึ
ēíðÖøèŤ
×ĂÜÿŠหรืüîøćßÖćøĔîǰÖĀ.
๔.ÜÖćøĂĞ
ใหเชิćญîü÷ÖćøĒúąðøąÿćîÖćøðøąßćÿĆ
ผูแทนส่วนราชการหรือผูทรงคุöóĆณîวุíŤฒǰēé÷Ĕßš
ิ เพื่อđÙøČ
ใหęĂคÜöČ
ำแนะนำ
กษา
อร่วมปฏิบัติงาน และ
ĥ. ่องที
ĔĀšđ่เßĉกีâ่ยวข
ñĎšĒอìîÿŠ
üîøćßÖćøĀøČĂñĎšìøÜÙčèüčçĉǰđóČนęĂĔĀšÙĞćĒîąîĞćǰÙĞćðøċÖþćǰĀøČĂøŠüöðäĉïĆêĉÜćîǰĒúą
ขอรับขอมูลในเรื
งตามความเหมาะสมและจำเป
×ĂøĆï×šĂöĎúĔîđøČęĂÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜêćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąÝĞćđðŨî
โดยใหหน่วยต่างๆ ปฏิบัติดังนี้
๑. ใหēé÷ĔĀš
สป.ĀîŠและ
ทท. จัïดĆêĉéตัĆÜ้งîĊศูĚ นย์บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหน่วยใหสอดคลองกับการจัดและ
ü÷êŠćÜėǰðäĉ
การดำเนินงานของ
และเปนÝĆหน่
ชอบการดำเนิน÷งานเกี
่ยวกัïĀîŠ
บการป
น แกĂไÜÖĆ
ข ïบรรเทาภั
ยพิบัติ
Ģ. ĔĀšศบภ.กห.
ǰÿð. Ēúąǰìì.
éêĆĚÜวýĎยรัîบ÷ŤผิïดøøđìćÿćíćøèõĆ
ìčÖøąéĆ
ü÷ĔĀšอÿงกัĂéÙúš
ÖćøÝĆé Ēúą
และช่ÖćøéĞ
วยเหลืćđîĉ
อผูîปÜćî×ĂÜǰýïõ.ÖĀ.
ระสบภัยพิบัติของĒúąđðŨ
กห. îĀîŠü÷øĆïñĉéßĂïÖćøéĞćđîĉîÜćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøðŜĂÜÖĆîǰĒÖšĕ×ǰïøøđìć
õĆ÷óĉ๒.ïĆêใหĉǰĒúąßŠ
ĂñĎšðøąÿïõĆ÷óĉยïทุĆêกĉ×ระดั
ĂÜǰÖĀ.
ศูนย์üบ÷đĀúČ
รรเทาสาธารณภั
บหน่วย จัดทำแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน แกไข และ
ģ. ĔĀšýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ìčÖøąéĆïĀîŠü÷ǰÝĆéìĞćĒñîÖćøðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÖćøðŜĂÜÖĆîǰĒÖšĕ×ǰĒúą
บรรเทาภัยพิบัติ ที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย โดยการประสานงานกับฝายพลเรือนในพื้นที่ รวมทั้ง
ïøøđìćõĆ÷ óĉïĆêĉǰ ìĊęđÖĉéÝćÖÿćíćøèõĆ÷ ĒúąĂč ïĆêĉ õĆ ÷ǰēé÷ÖćøðøąÿćîÜćîÖĆ ï òść ÷óúđøČĂîĔîóČĚ îìĊę ǰ øüöìĆĚ Ü
แผนการช่
วยเหลื
อผูปĂระสบภั
ยพิบ÷óĉัตïิขĆêองหน่
วยü÷ǰóøš
พรอĂมทั
ปรัïบðøčปรุÜĒñîéĆ
งแผนดัÜÖúŠ
งกล่
าว öใหĊ มี
ĒñîÖćøßŠ
ü÷đĀúČ
ñĎšðøąÿïõĆ
ĉ×ĂÜĀîŠ
öìĆ้งĚÜพิóĉจÝารณาทบทวนหรื
ćøèćìïìüîĀøČ ĂอðøĆ
ć üǰĔĀš
ความเหมาะสมและสอดคล
องกัĂบÜÖĆ
นโยบายและแนวทางการป
องกั
และบรรเทาภั÷ยóĉพิïบĆêัตĉǰ×ĂÜǰÖĀ.
ิ ของ กห.Ēúąและ
ÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúš
ïîē÷ïć÷ĒúąĒîüìćÜÖćøðŜ
ĂÜÖĆนîแก
ǰĒÖšไĕข×ǰĒúąïøøđìćõĆ
êĉéêćöÿëćîÖćøèŤ
éšćîÿćíćøèõĆ
÷ĒúąĂč
ǰóøšอĂมทั
öìĆ้งĚÜรายงานเหตุ
øć÷ÜćîđĀêčÖกćøèŤ
÷ĒúąĂč
ïĆêบĉõัตĆ÷ǰิภัย
ใหติดĔĀš
ตามสถานการณ์
ดานสาธารณภั
ยและอุ
บัตïิภĆêัยĉõĆ÷พร
ารณ์éดšćาîÿćíćøèõĆ
นสาธารณภั
ยและอุ
ÜñúÖćøðäĉ
ïĆêĉÜćî×ĂÜĀîŠ
ü÷ĔîÖćøðŜ
ćÜêŠางต่
ĂđîČอęĂเนืÜǰ่อง
รวมถึงøüöëċ
ผลการปฏิ
บัติงานของหน่
วยในการป
องกัĂนÜÖĆîแกǰĒÖšไขĕ×ǰĒúąïøøđìćõĆ
และบรรเทาภัย÷พิóĉบïĆêัตĉĔิใĀšหǰýïõ.ÖĀ.
ศบภ.กห.ìøćïĂ÷Š
ทราบอย่
ēé÷ĀćÖöĊÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüîĔĀšøć÷ÜćîĔĀšìøćïĔîēĂÖćÿĒøÖ
โดยหากมีกรณีที่มีความจำเปนเร่งด่วนใหรายงานใหทราบในโอกาสแรก
Ĥ. ĔĀšǰ î×ê.ÖĀ. ĒúąđĀúŠ ćìĆó ǰÿîĆ ï ÿîč î ÖĞ ć úĆ ÜóúĒúą×š ĂöĎ ú ǰøüöìĆĚ ÜđÙøČę Ă ÜöČ ĂĒúą÷č ìēíðÖøèŤ
๓.
ให
สนับสนุ
นกำลัÖงพลและข
อมูลđöČรวมทั
เครื่อĂงมื
ìĊęÝĞćđðŨîǰđóČนขต.กห.
ęĂÿîĆïÿîčîและเหล่
ÖćøðäĉïาĆêทัĉÜพćî×ĂÜòś
ć÷đú×ćîč
ćøǰýïõ.ÖĀ.
ęĂĕéšøĆï้งÖćøøš
Ü×Ăอและยุทโธปกรณ์ที่จำเปน
เพื่อสนับสนุนการปฏิ
บัติงานของฝ
ศบภ.กห. เมื่อไดรîับìéøĂÜøćßÖćøǰĔĀš
การรองขอ
ĥ. Öćøðäĉ
ïĆêĉđÖĊę÷üÖĆาïยเลขานุ
ÖćøđïĉÖกÝŠารć÷ÜïðøąöćèĒúąđÜĉ
ðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĒúą
ÙĞćÿĆ๔.ęÜìĊการปฏิ
ęđÖĊę÷ü×šĂบÜ ัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินทดรองราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง
ที่เกี่ยวของ
ýïõ.ÿð.
ÿŠüîïĆÜÙĆïïĆâßć

ÿŠüîĂĞćîü÷Öćø

ÿŠüîðäĉïĆêĉÖćø

ÿŠüîÿîĆïÿîčî

ýïõ.ÿð.(óČîĚ ìĊęêŠćÜė)

รูปที่ ๑๑ ผังการจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศบภ.สป.)

ĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ

ĀîšćìĊęǰǰħĦ ×ĂÜǰǰĢģħ Āîšćǰ

หนาที่ ๗๕ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

øĎðìĊę Ģġ ñĆÜÖćøÝĆéýĎî÷Ťï øøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜÖúćēĀöǰ(ýïõ.ÿð.)
ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷กองทั
ÖĂÜìĆพóไทย
ĕì÷
(ýïõ.ìì.)
ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜïĆâßćÖćøÖĂÜìĆóĕì÷ǰ
(ýïõ.ïÖ.ìì.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÖĂÜìĆóïÖǰ
(ýïõ.ìï.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰ
ÖĂÜìĆóđøČĂ
(ýïõ.ìø.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰ
ÖĂÜìĆóĂćÖćý
(ýïõ.ìĂ.)

ýĎî÷ŤïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ĀîŠü÷×ċĚîêøÜ
ÖĂÜïĆâßćÖćøÖĂÜìĆóĕì÷

î×ê.ìï.

ìøõ. Ģ, ģ, Ĥǰ

ìõ.Ģ,ģ,Ĥ,ĥ

åì.Öì.

ĀîŠü÷ǰèǰìĊęêĆĚÜêŠćÜÝĆÜĀüĆéǰ
ĒúąòĎÜïĉîĂĉÿøąǰðäĉïĆêĉ
øćßÖćøÿîćö

öìï.

Öðß.Ýê.

Ýìï.

îø×.

ÞÖ.ĔîóČĚîìĊęǰ/
ĀîŠü÷ìĀćøĔî
óČĚîìĊę

ÞÖ.î÷.õê.

øĎðìĊę ĢĢ ñĆÜÖćøÝĆéýĎî÷Ťï øøđìćÿćíćøèõĆ÷ǰÖĂÜìĆóĕì÷ǰ(ýïõ.ìì.)

รูปที่ ๑๒ ผังการจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ศบภ.ทท.)

หนาที่ ๗๖ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

บทที่ ๖
แนวความคิดในสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นโยบายของกระทรวงกลาโหมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตองดำเนินการในลักษณะเชิงรุก ดวยการส่งเสริม
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ตามศักยภาพ ขีดความสามารถ และ
คุณลักษณะของแต่ละหน่วย เพื่อลดความสูญเสีย และผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
เพื่อใหชุมชนสามารถปรับตัวต่อผลกระทบจากสาธารณภัยไดอย่างยั่งยืน
๒. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเปนตองสรางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งเนน
การบูรณาการทรัพยากรที่จำเปนต่างๆ ทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ใหสามารถนำมาใช
ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินไดอย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดการในภาวะฉุกเฉินในพื้น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย จะต อ งเป น เอกภาพ โดยมี ผู บั ญ ชาการ
เหตุการณ์เพียงคนเดียว ภายใตระบบการบัญชาการเหตุการณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติ
การช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยเปนไปไดอย่างทันเวลาและลดการสูญเสียใหไดมากที่สุด รวมทั้งใหประสานงาน
และวางแผนร่วมกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับตั้งแต่ภาวะปกติ
๔. นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ตองจัดใหมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่
ภาวะปกติ และตองดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยของที่ตั้งหน่วยทหาร รวมทั้งจัดเตรียมกำลังพล
และยุทโธปกรณ์ใหมีความพรอมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และเขาร่วมการฝกกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความพรอมและสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแต่ละหน่วย
๕. นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ตองจัดการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และใหความช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใหมีความเสียหายนอยที่สุดทั้งต่อกำลังพลและทรัพย์สิน
ของทางราชการ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดวย
๖. การสนับสนุนในหวงการฟนฟู ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเนนการซ่อมสรางและ
ฟนสภาพใหกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว หรือทำใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
๗. การเสริมสรางความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ตองดำเนินการใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนา
ใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ กห. และ ประเทศ มีมาตรฐานสากล ทั้งในดานการจัดการ
ดานบุคลากร และดานเครื่องมือ
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเปนระบบ
โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปจจัยต่างๆ ที่เปนสาเหตุของสาธารณภัย เพื่อลดผลกระทบ ลดความล่อแหลม
และลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบางใหมากที่สุด รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และสังคม
ใหสามารถรับมือและจัดการกับสาธารณภัยไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการไดโดยการพัฒนา
ระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให มี ม าตรฐาน การพั ฒ นามาตรการการลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย และการส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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กห. เป น หน่ ว ยงานที่ มี ศั ก ยภาพและความพร อ มทั้ ง ในด า นกำลั ง พล เครื่ อ งมื อ และยุ ท โธปกรณ์
ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อใหการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ
สั ม ฤทธิ์ ผ ล รวมทั้ ง ให ส ามารถให ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ไ ด อ ย่ า งทั น ท่ ว งที และ
มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
๑. การสรางระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน
๑.๑ มอบหมาย ผูแทน กห. ในคณะกรรมการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอและ
จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด (กปภ.อ./
กปภ.จ.) รวมทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด (รายละเอียดตามผนวก ค) เพื่อการเขาถึง
ในแต่ละพื้นที่ และเกิดความเขาใจลักษณะความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแต่ละอำเภอและจังหวัดไดอย่างดี
ซึ่งจะทำใหการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงในแต่ละอำเภอและจังหวัดเปนไปไดอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนอมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปประยุกต์ใชในแต่ละพื้นที่ดวย
๑.๒ พัฒนาชุดประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและชุดประเมินสาธารณภัย ใหกับหน่วยทหาร
ในแต่ละระดับ ตามศักยภาพ ขีดความสามารถ และคุณลักษณะของหน่วย เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ง กห. และสอดคลองกับมาตรฐานสากล
๑.๓ การจัดทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงการจัดทำ
ดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัยของหน่วย
๒. การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ การดำเนินการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการดำเนินการในหวงก่อนเกิดภัย
เพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่างๆ ไดแก่ การกำหนดเขตพื้นที่ การกำหนด
มาตรฐานการก่อสราง การเสริมสรางความแข็งแรงของพื้นที่เสี่ยง การขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ การพัฒนา
บ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น การสรางความตระหนักเพื่อปองกันการติดต่อของเชื้อโรคและอื่นๆ และการออกกฏ
หรือระเบียบที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๒ การเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย เปนการดำเนินการที่มุ่งเนนใหประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงาน มีองค์ความรู ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อใหพรอมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
ได แ ก่ การจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป น ฐาน การเข า ร่ ว มและสนั บ สนุ น การฝ ก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการสนับสนุนการอพยพ การเตรียมการสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิง การสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรการเรียนรูสาธารณภัย การพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยเพื่อใหพรอม
เชื่อมต่อกับคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การสนับสนุนการจัดตั้งคลังสำรองทรัพยากร และการจัดทำแผน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วย ดังนั้น ศบภ.สป. ศบภ.บก.ทท. และ ศบภ.เหล่าทัพ ควรพิจารณาดำเนินการ
ดังนี้
๒.๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์ในการเตรียมการ
ช่วยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานฝายพลเรือนเมื่อไดรับ
การรองขอ
๒.๒.๒ ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและเฝาระวัง รวบรวมสถิติขอมูลสาธารณภัยในพื้นที่
และข่าวสารขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินความเสี่ยงภัยและโอกาสที่จะเกิดภัยตามฤดูกาลในพื้นที่ รวมทั้งแจง
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เตือนภัยจากสงครามใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.) ทราบในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทำได
๒.๒.๓ ประสานการปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ภาคเอกชนและ
องค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวของ ในการแบ่งมอบพื้นที่และงานที่จะใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนไป
โดยทั่วถึงและไม่ซ้ำซอนกัน
๒.๒.๔ เตรียมแผนการปฏิบัติ การฝกอบรม และใหความรูในดานการช่วยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติร่วมกับฝายพลเรือนตามหวงเวลาที่เหมาะสม
๒.๒.๕ จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช รวมทั้งระบบสื่อสารและ
สารสนเทศ (ระบบหลักและระบบรอง รวมถึงยามฉุกเฉิน) สำหรับการช่วยเหลือผูประสบภัยใหพรอมใชปฏิบัติงาน
ไดตลอดเวลา
๒.๒.๖ เขาร่วมการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอหรือจังหวัด
และการฝกซอมอื่นๆ ดานการบรรเทาสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณ) เพื่อใหกำลังพลมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามแผนฯ
๒.๒.๗ ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและองค์การสาธารณกุศล
ที่เกี่ยวของ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ และสนับสนุนการดำเนินการในการหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบต่างๆ ขณะเกิดภัย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
๒.๓ กระบวนการแจงเตือนภัย โดยเฉพาะการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ์ ให กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ เฝาระวัง และติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ
จัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสาร สำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารใหเพียงพอและใชการไดตลอดเวลา
โดยให ป ระสานงานอย่ า งใกล ชิ ด กั บ กองบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บก.ปภ.ช.)
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัย โดยมีระดับ
ของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีน้ำเงิน
สีเขียว

หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะอั น ตรายสู ง สุ ด ให อ าศั ย อยู่ แ ต่ ใ นสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ
หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งอั น ตรายสู ง เจ า หน า ที่ ก ำลั ง ควบคุ ม
สถานการณ์ ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมที่สถานการณ์ จะรุนแรง
มากขึ้น ใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลข่าวสารอย่างใกลชิด
ทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลข่าวสารเปนประจำ
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๓. ส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดย นขต.ศบภ.กห.
และ ศบภ.เหล่าทัพ สามารถสนับสนุนการสรางความเขมแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และ
การเสริมสรางความร่วมมือระหว่างทหาร และพลเรือน ทั้งภาครัฐ ภาคอกชน และภาคประชาสังคม ไดใน
ทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละหน่วยใหสามารถปฏิบัติงานไดอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสาธารณภัยซึ่งกระทบต่อพื้นที่ที่เปนที่ตั้งหน่วย ทั้งนี้ สนผ.กห. ในฐานะฝายเลขานุการ ศบภ.กห.
ทำหนาที่เปนหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา
สาธารณภัย และอาจพิจารณาเสนอใหมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ปฏิบัติงาน
ร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ประสานงานนานาชาติ เพื่อเปนการสนันสนุนการจัดการสาธารณภัย
ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อดำเนินการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการ
สาธารณภัย รวมทั้ง การบรรยายสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อทำความเขาใจต่อสถานการณ์ใหตรงกัน
โดยยึ ด กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานหลั ก สากล และ พ.ร.บ.ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ.๒๕๕๐
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติในหวงเกิดสาธารณภัย ซึ่งเปนการดำเนินการต่างๆ เพื่อ
ลดความรุนแรงของสาธารณภัยและการบรรเทาทุกข์ โดยใหความเร่งด่วนในการเขาระงับเหตุ และใหความช่วยเหลือ
ประชาชน ไดแก่ การแจงเตือนภัยและประเมินสถานการณ์ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การประชาสัมพันธ์
ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย การประกาศ
เขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การคนหาและกูภัย การอพยพ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
การรักษาความสงบเรียบรอย การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การประเมินความเสียหายและความตองการเบื้องตน
การรายงาน การรับบริจาค การประสานการปฏิบัติกับองค์กรสาธารณกุศล การประสานความช่วยเหลือ
จากต่ า งประเทศ และการขอใช เ งิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของการจัดการสาธารณภัยไว
๔ ระดั บ ซึ่ ง การปรั บ ระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย ให เ ป น ไปตามป จ จั ย และเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดไว ใ น
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘ อาทิ พื้นที่ประสบภัย ประชาชนที่รับผลกระทบ ความซับซอน
ของสถานการณ์ ศักยภาพดานทรัพยากร และการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย โดยการปฏิบัติของ
นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย สรุปไดดังนี้
๑. การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ (สาธารณภัยขนาดเล็ก) ซึ่งมีผูอำนวยการทองถิ่น ผูอำนวยการ
อำเภอ ผูช่วยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร เปนผูควบคุมและสั่งการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ
สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ
ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หรือตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหรายงานผล
การปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตนสังกัด) และ ศบภ.กห. ทราบในโอกาสแรก
๒. การจัดการสาธารณภัยระดับ ๒ (สาธารณภัยระดับกลาง) ซึ่งมีผูอำนวยการจังหวัด และ/หรือ
ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร เปน ผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ
สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ
ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด หรือตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหรายงาน
ผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตนสังกัด) และ ศบภ.กห. ทราบในโอกาสแรก
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๓. การจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ (สาธารณภัยระดับใหญ่) ซึ่งมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (ผบ.ปภ.ช.) เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ
สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ
ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด/ชาติ โดยมุ่งเนนการปฏิบัติตามการบัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ จ ากกองบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บก.ปภ.ช.) ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ (ผบ.ปภ.ช.) และใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับ
ศบภ. (หน่วยตนสังกัด) และ ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อ รมว.มท. (ผบ.ปภ.ช.) หรือ นรม. เพื่อตัดสินใจยกระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์
๔. การจั ด การสาธารณภั ย ระดั บ ๔ (สาธารณภั ย ขนาดร า ยแรงอย่ า งยิ่ ง ) นขต.ศบภ.กห. และ
ศบภ.เหล่าทัพ สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และ
สนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด/ชาติ โดยมุ่งเนน
การปฏิบัติตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)
ซึ่งมี นรม. หรือ รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ (ใชอำนาจตาม มาตรา ๓๑ แห่ง
พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐) รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็ น ต่ อ ผู บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ตกลงใจในการใช ก ำลั ง พลและ
ยุทโธปกรณ์เขาแกไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเขาสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง
การจัดทำขอพิจารณาในการรับความช่วยเหลือจากกองทัพมิตรประเทศ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับ
ศบภ. (หน่วยตนสังกัด) และ ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เมื่อมีการรองขอหรือประสานจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ใหการสนับสนุนและ
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ดำเนินการใหความช่วยเหลือเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในระยะก่อนเกิดภัย หรือ
ขณะเกิดภัย ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อย่างเปนระบบเพื่อลดอันตราย ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการไดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ดำเนินการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ตามแผนหรือระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของหน่วย
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามแนวทางที่กำหนดไวตามประกาศ กห. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใหความช่วยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๓. ให ศบภ.ทท. สนับสนุนการติดต่อสื่อสารใหกับ ศบภ.กห. รวมทั้งบูรณาการในการเชื่อมต่อระหว่าง
ศบภ.กห., ศบภ.สป., ศบภ.บก.ทท. และ ศบภ.เหล่าทัพ กับ บก.ปภ.ช.
๔. ในกรณีที่รัฐบาล ตกลงใจรับความช่วยเหลือทั้งทางพลเรือนและทางทหารจากต่างประเทศ ซึ่งมี
กระทรวงการต่างประเทศเปนช่องทางในการติดต่อหลักนั้น ศบภ.กห. อาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ประสานงานนานาชาติ เพื่อเปนช่องทางในประสานงานการรับการช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทัพมิตรประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ศบภ.กห. อาจพิจารณามอบหมายให
ศบภ.บก.ทท. หรือ ศบภ.เหล่าทัพ ดำเนินการ ในแต่ละระดับไดตามความจำเปนและเหมาะสม
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๕. เมื่อสภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลว ใหหน่วยที่ไดรับมอบภารกิจเขาไปใหความช่วยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย รายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคหรือขอขัดของในดานต่างๆ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา จนถึง ศบภ.กห.
เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทำสถิติผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรื อ ภั ย พิ บั ติ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง แก ไ ขข อ บกพร่ อ ง
ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินต่อไป
นอกจากนี้ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกำหนดแนวความคิด
เชิงกลยุทธ์ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไวดังนี้ ๑) มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ๒) เอกภาพการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน และ ๓) ความยืดหยุ่นของโครงสรางองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการ โดยการจัดทำแนวทาง
การปฏิบัติที่มีมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสากล การกำหนดบทบาทหนาที่ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
อย่ า งชั ด เจน พร อ มการจั ด ทำแผนรองรั บ ตั้ ง แต่ ภ าวะปกติ ซึ่ ง องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น การจั ด การ
ในภาวะฉุกเฉินตองมีความอ่อนตัว และปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไดอย่างดี ดังนั้นเพื่อให
การดำเนินการสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในภาพรวมของ กห. เปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสม
กับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ใหการสนับสนุนและ
ดำเนินการ เมื่อไดรับการประสานจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวของ หรือตามสั่งการของรัฐบาล ดังนี้
๑. สนับสนุนการสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหมีรูปแบบ ระบบ และความเขาใจที่เปน
มาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับชาติ เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพื้นที่และ
ภารกิจไดทันท่วงที ภายใตระบบการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อหน่วยเขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยการจั ด ทำแนวทางการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยให ส อดคล อ งกั บ แผนการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. สนับสนุนการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ อาทิ การสื่อสารและโทรคมนาคม
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน การกำกับและควบคุมพื้นที่ การบัญชาการ
เหตุการณ์ และ การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency Support Function :
ESF) สำหรับการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗) ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ ใหใชแผนบรรเทาสาธารณภัย กห. ๒๕๕๘ เปนแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร โดย นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ อาจพิจารณาจัดทำแผน
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในสังกัด หรือ แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในแต่ละระดับ ตามความจำเปนและเหมาะสมต่อไป สำหรับการสนับสนุน
ส่วนงานอื่นๆ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ เตรียมความพรอมในส่วนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุน
การจัดการในภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับทันต่อสถานการณ์เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบภารกิจนั้นๆ ตั้งแต่การจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานนั้นๆ การจัดเตรียม
ดานกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ และการเขาร่วมการฝกซอมตามความเหมาะสม อาทิ ส่วนงาน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ส่ ว นงานการค น หากู ภั ย ส่ ว นงานสารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย และกั ม มั น ตรั ง สี
และส่วนงานการต่างประเทศ
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๓. สนับสนุนการเสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ เพื่อใหการจัดการในการบรรเทาทุกข์
ผูประสบภัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูประสบภัยสามารถไดรับการช่วยเหลืออย่างทันต่อสถานการณ์
ทั่วถึงและไม่ซ้ำซอน จึงให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ประกาศ กห. และ คำสั่ ง สป.
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ในการประเมิน
ความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต
สถานการณ์ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น
ความช่วยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือดาน
สุขภาวะ ที่พักพิง และอุปกรณ์ยังชีพ เปนตน นอกจากนี้ในการรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการใหกับหน่วย จึงควรทำความเขาใจกับผูบริจาค ใหบริจาคผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก่อน
และควรแนะนำใหบริจาคเปนเงินแทนสิ่งของ ซึ่งจะช่วยลดภาระดานการจัดการสิ่งของบริจาคใหกับหน่วยงานได
และจะทำใหการช่วยเหลือผูประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่ ว คราวนั้ น ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่ า ทั พ พิ จ ารณาจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ มี
ความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาวางแผนร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ อำเภอ และจั ง หวั ด
เพื่อกำหนดไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป
การฟนฟู
การฟ น ฟู เป น การปฏิ บั ติ ใ นห ว งภายหลั ง ภาวะฉุ ก เฉิ น สิ้ น สุ ด ลง โดยมุ่ ง เน น การดำเนิ น การต่ า งๆ
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และวิถีความเปนอยู่ของชุมชนในพื้นที่ประสบภัย ใหกลับ
เขาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดวยการพัฒนาใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยการนำปจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยมาช่วย รวมถึงการซ่อมสราง และ การฟนสภาพ ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายพลเรือน
เปนส่วนใหญ่ ไดแก่ การฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ (การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย การขนยายผูประสบ
ภั ย พิ บั ติ แ ละทรั พ ย์ สิ น ไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ป ลอดภั ย การประกอบเลี้ ย งอาหารแก่ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ นระยะแรก
การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ การสำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย การสงเคราะห์ผูประสบภัยพิบัติตามผลการสำรวจ การซ่อมแซม
ที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมในระยะแรก การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจของประชาชน การปองกันโรคระบาดในคนและสัตว์ การรื้อถอนหรือทำลายสิ่งปรักหักพัง การทำลาย
ลางวัตถุระเบิด และการลางสารพิษตกคางต่างๆ ) การฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน ไดแก่ การสำรวจความเสียหาย
ทุกดานอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย
เพื่อใหสามารถใชการไดตามปกติ หรือการพัฒนาใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยใหเปนไปตามที่รัฐบาล
มอบหมายแต่ละหน่วยงาน
๑. พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย โดยการประเมินความเสียหายและ
ความสูญเสีย
การฟนฟู ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ใหการสนับสนุนและดำเนินการ เมื่อไดรับการรองขอ
จากส่วนราชการที่เกี่ยวของ หรือตามสั่งการของรัฐบาล ดังนี้
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๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผูประสบ
ภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ หลังจากเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
ในการใหความช่วยเหลือและฟนฟู
๒. จั ด กำลั ง พลร่ ว มทำความสะอาด เก็ บ กู ซ ากปรั ก หั ก พั ง ซ่ อ มแซมระบบสาธารณู ป โภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามขีดความสามารถ
๓. ฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว
๔. การมอบสิ่งของที่จำเปนต่อการยังชีพใหแก่ผูประสบภัยพิบัติ
๕. สนับสนุนการขนยายผูประสบภัยพิบัติ รวมถึงทรัพย์สินของผูประสบภัยพิบัติ ไปยังที่ปลอดภัย หรือ
กลับสู่สถานที่เดิม
๖. สำรวจและรวบรวมข อ มู ล ความเสี ย หายทุ ก ด า น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให ค วามช่ ว ยเหลื อ ของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบต่อไป
๗. สนับสนุน ตร. ในการรักษาความสงบเรียบรอย อำนวยความสะดวกดานการจราจร และความปลอดภัย
แก่บุคคล สถานที่และทรัพย์สิน
๘. ใหความรูเรื่องการสุขาภิบาล และการปองกันโรคระบาด
๙. ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแก่ประชาชนในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติใหกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยใหสอดคลองกับการประชาสัมพันธ์หรือการแถลงข่าว
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อไม่ใหประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปองกันการสรางข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ หรือความสงบเรียบรอย
ของสังคม
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมิ น ผลการช่ว ยเหลือ ประชาชนที่ ประสบภัย พิ บั ติ ในขั้ น
การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยและการฟนฟู ใหรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาโดยใชแบบรายงาน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห. ตามผนวกแนบทาย ถึง ศบภ.กห.
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภัยพิบัติ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น ไม่ไดส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น
แต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ดังนั้นการสรางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึงเปนสิ่งที่จำเปน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
และเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ ดวยการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถใหกับประเทศที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐานสากล
๑. การรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศ และการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม
แก่ ต่ า งประเทศ จำเปนตองมีแนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ตอนการดำเนิ น การที่ ชั ด เจน และสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล ซึ่ง กห. จะตองร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดทำมาตรฐาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งร่วมจัดการฝกระดับ
ประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในส่วนของ กห. จึงให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวของ ดังนี้
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๑.๑ สนับสนุนกำลังพล และขอมูลที่เกี่ยวของ ในการจัดทำมาตรฐาน และระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ
เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ
๑.๒ สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งวางแผนดานงบประมาณเพื่อเขาร่วม
การฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง
๑.๓ เตรียมการและวางแผนการเขาร่วมการฝกที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของกำลังพล ในภารกิจการรับและใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติกับต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมและจำเปน
๑.๔ จัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ใหพรอมปฏิบัติภารกิจการใหความช่วยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัตแก่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการคนหาและช่วยเหลือ การใหบริการทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ การอพยพคนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยกลับประเทศ และการลำเลียง
ชุดใหความช่วยเหลือของไทย รวมทั้งวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติภายในของหน่วย เพื่อใหพรอมรับมอบ
ภารกิจจากรัฐบาล
๒. การประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว ในภาพรวมของประเทศ มี กระทรวง
การต่างเทศ เปนหน่วยรับผิดชอบหลัก สำหรับการเชื่อมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม
ณ จุดเดียว เขากับระบบคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ มี กระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยรับผิดชอบ โดยที่
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) จะใชระบบการประสานความช่วยเหลือ
ดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว เปนหลักในการจัดการ การสั่งการ การติดตาม และการตรวจสอบ ทั้งการรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการใหความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ สำหรับในภาพรวมของกระทรวง
กลาโหม นั้น ศบภ.กห. จะเปนจุดประสานงานหลักโดย ศบภ.กห. จะประสานงานไปยัง ศบภ.บก.ทท.,
ศบภ.ทบ., ศบภ.ทร. และ ศบภ.ทอ. ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถใชงานไดต่อไป
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บทที่ ๗
การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
การบังคับบัญชา
๑. สถานการณ์ก่อนเกิดสาธารณภัย ใหปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาปกติ
๒. เมื่อเกิดสาธารณภัย และเปนการจัดการสาธารณภัย ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ ให นขต.ศบภ.กห.
และ ศบภ.เหล่าทัพ (รายละเอียดตามผนวก ค) ซึ่งเขาไปสนับสนุน อำเภอ หรือ จังหวัด หรือ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หรื อ กองบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (บก.ปภ.ช.) แล ว แต่ ก รณี นั้ น ให ด ำรงการควบคุ ม
บั ง คั บ บั ญ ชาตามโครงสร า งการจั ด ของ ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./ศบภ.เหล่ า ทั พ และ
ใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง
๓. การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๓ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ที่จัดกำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์เขาไปสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ศูนย์บัญชการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หรือ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บก.ปภ.ช.) แลวแต่กรณีนั้น ใหดำรงการควบคุมบังคับ
บั ญ ชาตามโครงสร า งการจั ด ของ ศบภ.กห./ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./ศบภ.เหล่ า ทั พ โดยให
หน่วยทหารต่างๆ ที่ไดรับมอบหมายในพื้นที่ประสบสาธารณภัยรายงานผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตนสังกัด)
และ ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๔ ซึ่งเปนสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรายแรงอย่างยิ่ง และ
มี นรม. หรือ รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมายจาก นรม. เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.
เหล่าทัพ ดำรงการควบคุมบังคับบัญชาตามโครงสรางการจัดของ ศบภ.กห./ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./
ศบภ.เหล่าทัพ หรือ ศปก.เหล่าทัพ รวมทั้งประสานการปฏิบัติอย่างใกลชิดกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนา
จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร และกองบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บก.ปภ.ช.)
โดยพิจารณาจัดนายทหารติดต่อหรือชุดประสานงานไปประจำ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตน
สังกัด) และ ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง
การติดต่อสื่อสาร
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารนั บ เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ และจำเป น อย่ า งยิ่ ง ในการประสานการปฏิ บั ติ ข อง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของในการใหความช่วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไดแก่ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่ า งหน่ ว ยทหารกั บ ส่ ว นราชการพลเรื อ นหรื อ ภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ และระหว่ า งหน่ ว ยทหารกั บ
หน่วยทหาร เปนตน ถาระบบการสื่อสารมีความแน่นอน รวดเร็ว เชื่อถือได และเปนระบบเดียวกัน จะทำให
การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารในระหว่างการปฏิบัติ ณ ที่เกิดเหตุ
ของหน่วยใหความช่วยเหลือจะตองสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันไดตลอดเวลา หากการติดต่อสื่อสาร
มีขอจำกัด ลมเหลว หรือล่าชา จะก่อใหเกิดผลเสียหายอย่างรายแรงในการประสานงานเพื่อระดมความช่วยเหลือ
อาจก่อใหเกิดความสับสน วุ่นวาย ไม่ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายและมีขอผิดพลาด ดังนั้น การเชื่อมโยง
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ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานใหใชงานไดขณะเกิดภัยโดยให ศบภ.ทท. รับผิดชอบในการจัดตั้ง ศูนย์การ
สื่อสาร กห. เพื่อสนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ในการจัดการ
สาธารณภัย รวมทั้งการเชื่อมระบบติดต่อสื่อสารที่เอื้ออำนวย มีความอ่อนตัว สามารถติดต่อประสานงาน
ควบคุ ม สั่ ง การ รายงานสถานการณ์ แ ละผลการปฏิ บั ติ ข องกองอำนวยการ หน่ ว ยงาน และฝ า ยต่ า งๆ
ที่เกี่ยวของไดตั้งแต่ในภาวะปกติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
วัตถุประสงคของการจัดระบบการติดต่อสื่อสารในการจัดการสาธารณภัย
เพื่อสถาปนาและดำรงการติดต่อสื่อสารในการอำนวยการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยใช
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของหน่วยเปนสื่อในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ รายงาน อำนวยการ และควบคุม
การปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยกับหน่วยงานภายใน กห. ส่วนราชการ หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ รวมทั้งกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)
การดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย
๑. หลักการปฏิบัติ
๑.๑ การติดต่อสื่อสาร จะตองสามารถดำรงการติดต่อไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยใชเครื่องมือสื่อสารหลักประเภทโทรคมนาคม ซึ่งมีหลายระบบ และสามารถใชทดแทนกันได
๑.๒ ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความรวดเร็วและถูกตองในการติดต่อ
สื่อสารดวยเสมอ
๑.๓ ให ศบภ.ทท. โดย สส.ทหาร ดำเนินการฝกอบรม ใหความรูแก่กำลังพลในการใชเครื่องมือ
สื่อสาร และจัดระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยใหสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรับผิดชอบหลักในการติดต่อ
สื่อสาร หรือติดต่อกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของไดอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ให ศบภ.ทท. โดย สส.ทหาร จัดทำคำแนะนำปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.) ฉบับใชร่วม เพื่อใช
เปนคำแนะนำหลักในการติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
๒. การปฏิบัติในการดำเนินการติดต่อสื่อสาร เพื่อการจัดการสาธารณภัย ดังนี้
๒.๑ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่ า ทั พ ดำรงการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ศบภ.กห. และ
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ตั้งแต่ภาวะปกติ
๒.๒ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ พัฒนาศักยภาพของระบบ เครื่องมือ และบุคลากร
ในการติดต่อสื่อสารร่วมกับเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมและข่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ และจัดระบบข่ายการสื่อสารสำรอง รวมทั้งพิจารณาใชประโยชน์ จากข่ายการสื่อสารของ
ชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นในทองถิ่น
๓. ระบบการติดต่อสื่อสาร ในการจัดการสาธารณภัย การติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการต่างๆ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก กห. ใหใชระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ และโทรสาร
เปนหลัก โดยใหศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับจัดทำผังการติดต่อสื่อสาร โดยปรับปรุงใหมีความถูกตอง
และทั น สมั ย ตลอดเวลา สำหรั บ การติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งส่ ว นราชการกรณี ฉุ ก เฉิ น ให เ ป น ไปตาม
ระบบที่ ก องบั ญ ชาการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (บก.ปภ.ช.) กำหนด รวมทั้ ง ให ว าง
ระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารรองไวตั้งแต่ในภาวะปกติ หากเปนการติดต่อโดยใชเครื่องมือสื่อสารประเภท
วิทยุของทหารใหกำหนดความถี่หลักและความถี่รองในข่ายวิทยุไวดวย

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๘๗ ของ ๑๓๘ หนา

๔. ในการจัดการสาธารณภัย ระดับ ๓ ขึ้นไป ให ศบภ.ทท. โดย สส.ทหาร เปนหน่วยรับผิดชอบหลัก
ในการจัดระบบการติ
ดต่อสื่อสารสนั
บสนุน ศบภ.กห. ตามที่ไดรับการประสานจากฝ
ายเลขานุĀîšการ
ĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ
÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ
ĀîšćìĊęǰǰĨĦ ×ĂÜǰǰĢģħ
ćǰ ศบภ.กห.
โดยใหพิจารณาจัดตั้ง ศูนย์การสื่อสาร กห. เพื่อการจัดการสาธารณภัย ไดตามความจำเปนและเหมาะสม
๕. พิ จ ารณาใช ร ะบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาของกองทั พ ไทย รวมถึ ง ระบบสื่ อ สารและสารสนเทศ
ของ สป., บก.ทท. และเหล่าทัพ สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการสาธารณภัย ตามความจำเปนและเหมาะสม
ýïõ.ÿð.

ðõ.

ēìø. ġ ģħģģǰ Ĥħġħ
ēìøÿćøǰġ ģģģĥǰ ģġĤģ
ēìøìĀćøǰ ĦģǰĦĤĢħģ
นอกเวลาราชการ
๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒

ýïõ.ïÖ.ìì.

โทร.
๐ ๒๕๗๕ ๖๒๑๖
ēìø. ġǰģĦĨĦǰħģĩĩ
โทร.
๐ ๒๕๗๒ ๑๕๐๐
ēìøÿćøǰġǰģĦĨĦǰħģĩĪ
โทรสาร.
๐
๒๕๗๒ ๑๓๗๙
ēìø.ìĀćøǰĦĨǰĦĢĦġġ
โทรทหาร ๕๘ ๒๑๓๗๗

ēìø./ēìøÿćø
ġǰģģĥĢǰĨĥĦġǰ-ħǰ
ÿć÷éŠüîǰðõ. ĢĨĩĥ

ýïõ.ÖĀ.

ēìø. ġǰģħģģǰĤħġħ
ēìøÿćøǰġǰģģģĥǰģġĤģ
ēìø.ìĀćøǰĦģǰĦĤĢħģ
นอกเวลาราชการ
๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒

ýïõ.ìï.

ýïõ.ìĂ.

ēìø. ġǰģĦĤĥǰĩĤĤĤ
๒๐๙๖
๘๖๔๓
ēìøÿćøǰġǰģĦĤĥǰĩĤĤĥ
ēìø.ìĀćøǰĦĢǰĥĤħĪĥǰ
êŠĂǰǰģġĤĩ
นอกเวลาราชการ
๐ ๒๕๓๔ ๑๗๐๐ ต่อ ๒๕

ýïõ.ìø.

ēìø. ġǰģĥĨĦǰĥģĤĩ
ēìøÿćøǰġǰģĥĨĦǰĤġĤĢ
๓๐๒๒
ēìøìĀćøǰǰĦģǰĤģĦġĥ

øĎðìĊęǰĢģ ñĆÜÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćø×ĂÜ ýïõ.ÖĀ.

รูปที่ ๑๓ ผังการติดต่อสื่อสารของ ศบภ.กห.

ēìø. ġ ģģĪĨ Ĩħĥĩ-Ī
ēìøÿćøǰġǰģģĩġǰģĦģĨ
ġǰģģĪĨ ĨħġĪ
ēìøìĀćøǰǰĦĤǰģģĢġĤ

หนาที่ ๘๘ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

บทที่ ๘
งบประมาณและการเงิน
ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหหน่วยงานระดับกระทรวง และ
ระดั บ กรมขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจำป เพื่ อ ดำเนิ น งานด า นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งมีเปาหมาย
ในการพัฒนาศักยภาพของสังคมและทองถิ่นมุ่งไปสู่ “การรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” (Resilience)
ก บสนุนหลักตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
กห. ในฐานะหน่วยงานสนั
จึงตองเตรียมการทั้งดานกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ใหพรอมรับมือกับสาธารณภัยประเภทต่างๆ
และดำเนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ การป อ งกั น และลดผลกระทบจากสาธารณภั ย ดั ง นั้ น นขต.ศบภ.กห. และ
ศบภ.เหล่าทัพ ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจ่ายประจำป
ของส่วนราชการ โดยบรรจุแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปของหน่วยเพื่อให
การนำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติย่างเปนรูปธรรม
กรณีที่ นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ใด มีความจำเปนตองใชจ่ายงบประมาณนอกเหนือจากที่ไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไม่เพียงพอที่จะดำเนินการและมีความจำเปนเร่งด่วนใหหน่วย
เสนอขอใชจ่ายจากใชเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เฉพาะกรณีที่มีความจำเปน
และเร่งด่วนที่จะตองรีบดำเนินการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการใหบริการต่อสาธารณชน
โดยใหหน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมผ่านสายงานงบประมาณมายัง สงป.กห. เพื่อดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติใชเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
โดยจะเสนอขอความเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จาก สนผ.กห./ฝายเลขานุการ ศบภ.กห. ก่อนสรุป
นำเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาพิจารณาใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของประเทศ โดยทางราชการได ป ระกาศเป น
“เขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” แลว และกรณีที่มีความจำเปนเพื่อช่วยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติ ซึ่ง กห. ไดรับการรองขอหรือถูกสั่งการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ สามารถดำเนินการ
ใหความช่วยเหลือไดโดยตรง และใหดำเนินการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กค. ว่าดวย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติมจาก ครม.
ตามที่ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณหรืองบอื่นๆ สำหรับการใชจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ กห. จะตองถือปฏิบัติตามประกาศ กห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ภาคผนวก

ก

ĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ

ĀîšćìĊęǰǰĨĩ ×ĂÜǰǰĢģħ Āîšćǰ

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๙๑ ของ ๑๓๘ หนา

ผนวก ก
ñîüÖǰÖ
แผนที่แสดงความเสี
่ยงจากภัยธรรมชาติ
ĒñîìĊęĒÿéÜÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖõĆ÷íøøößćêĉ
ความเสี
่ยงจากอุทกภัย
ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂčìÖõĆ÷

ĢǰõćóĒÿéÜÖćøüĉ
đÙøćąĀŤพóื้นČĚîทีìĊ่นęî้ำĚĞćท่ìŠวüมขั
ö×ĆงÜระหว่
øąĀüŠćาÜðŘ
รูป øĎกð-ǰÖ๑–ภาพแสดงการวิ
เคราะห
งปǰó.ý.ģĦĥĩ
พ.ศ.๒๕๔๘- ģĦĦĦ
- ๒๕๕๕ēé÷ǰGISTDA
โดย GISTDA

หมายเหตุ ขอมูลเพิ่มเติมตรวจสอบไดที่ http://flood.gistda.or.th/ สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดอื่นๆ อาทิ
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบไดที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood/map.html

ĒñîïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÖøąìøüÜÖúćēĀöǰģĦĦĩ
ĀîšćìĊęǰǰĩġ ×ĂÜǰǰĢģħ Āîšćǰ
หนาที่ ๙๒ ของ ๑๓๘ หนา
แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

ความเสี
งจากภั
ยแผ่
ดินไหว
ÙüćöđÿĊę÷่ยÜÝćÖõĆ
÷ĒñŠ
îéĉîนĕĀü

õćóĒÿéÜÙüćöđÿĊ่ยę÷งจากภั
ÜÝćÖõĆย÷แผ่
ĒñŠîนéĉดิîนĕĀüĔîðøąđìýĕì÷
รูøĎปðǰÖ
ก -–๒ģภาพแสดงความเสี
ไหวในประเทศไทย
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ผนวก ข
นิยามศัพท และคำจำกัดความ
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ภัยประเภทต่างๆ
สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของประชาชนหรื อ ของรั ฐ และให ห มายความรวมถึ ง ภั ย ทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมดวย (มาตรา ๔ พ.ร.บ.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
ภัยพิบัติ ไดมีการกำหนดความหมายไวดังนี้
๑. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากไฟปา ภัยที่เกิด
จากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทำของผูก่อการราย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมี
บุคคลหรือสัตว์ทำใหเกิดขึ้น ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อใหเกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
๒. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผูทำใหเกิดขึ้น ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อใหเกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวย การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒)
อุทกภัย (Flood) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยการปดกั้นการไหลของน้ำ
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเปนอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดลอม
น้ำท่วมขัง/น้ำลนตลิ่ง (Inundation/Over Bank Flow) หมายถึง สภาวะน้ำท่วมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากระบบระบายน้ ำ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ลั ก ษณะค่ อ ยเป น ค่ อ ยไป อั น เป น ผลจากการเกิ ด
ฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณชุมชน
เมืองใหญ่ๆ น้ำท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทายน้ำและแผ่เปนบริเวณกวางเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำไดทัน
น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ
ตนน้ำที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสที่จะปองกัน
และหลบหนีจึงมีนอย
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดิน หรือ
หินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ำกว่าภายใตอิทธิพลแรงโนมถ่วงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำให
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มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ
ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรือ
ภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชำรุด หรือ
พังทลาย และยังอาจทำใหช่องเปดของสะพานและแม่น้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นได
ในเสนทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเปนอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดลอม
พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในน่านน้ำเขตรอน มีความ
กดอากาศที่ ศู น ย์ ก ลางของพายุ ต่ ำ มาก และมี ล มพั ด เวี ย นเป น รู ป ก น หอยเข า หาศู น ย์ ก ลางของพายุ ใ น
ชั้นบรรยากาศระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหา
ศูนย์กลางเปน ๓ ระดับ คือ ๑) พายุดีเปรสชั่น มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนย์กลางไม่ถึง ๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๒) พายุโซนรอนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนย์กลาง ๖๓ - ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ
๓) พายุไตฝุน หรือพายุไซโคลนกำลังแรง เปนพายุที่มีความแรงลมสูงสุดใกลศูนย์กลางมากกว่า ๑๑๗ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ส่วนชื่อพายุที่เรียกแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิดของพายุ กล่าวคือ ในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ
ดานตะวันออก รวมทั้งทะเลจีนใตจะเรียก พายุโซนรอนและไตฝุน ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือ รวมทั้ง
อ่าวเบงกอล และทะเลอันดามันจะเรียก พายุไซโคลน
คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surge) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพรอมกับพายุหมุนเขตรอนที่มี
ความแรงลมมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ำลงบริเวณใกล
ศูนย์กลางของพายุพรอมกับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝง ก่อใหเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝงทะเล
ใกลศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ
ความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน
พายุฤดูรอน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดต่อกัน
หลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน
จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนอง
ที่มียอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ฟาผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย
พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไม่เกิน
๒๐ - ๓๐ ตารางกิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ ๕๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงขึ้นไป
ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง กอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งซึ่งมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน เกิดจากละอองหยาดฝน
ซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง) ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุน
หรือ กอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเปนกอนลูกเห็บ
ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน
วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน (Storm Caused by Tropical Cyclone) หมายถึง ความเสียหาย
ของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งก่อสรางต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียน
เขาหาศูนย์กลางของพายุ ภัยดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง ๕๐ - ๑๐๐
กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนย์กลาง
ที่พายุเคลื่อนผ่าน
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วาตภัยจากพายุฤดูรอน (Storm Caused by Thunderstorms) หมายถึง ความเสียหายของ
อาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งก่อสรางต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆ จากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝน
ฟาคะนอง หรือลูกเห็บ (Hail) มักเกิดในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งบ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
อัคคีภัย (Fire) หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดต่อลุกลาม
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล เพลิงไหม
และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีการเก็บ การใช การบรรจุ และการขนส่ง ทั้งที่เคลื่อนที่ไดและไม่ได
สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่ระเบิดได (อาทิ กระสุนปน ดินระเบิด ดินปน ตัวจุดระเบิด
พลุ แกป ประทัด และดอกไมไฟ เปนตน) กาซ (อาทิ กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน กาซบิวเทน กาซคลอรีน และ
กาซแอมโมเนีย เปนตน) ของเหลวไวไฟ (อาทิ บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ และน้ำมัน เปนตน)
ของแข็งไวไฟ (อาทิ กำมะถัน ฟอสฟอรัส และลิกไนต์ เปนตน) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค วัสดุกัมมันตรังสี (อาทิ โคบอล - ๖๐ และเรเดียม - ๒๒ เปนตน) สารกัดกร่อน
สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายได อาวุธเคมี สารเคมีพิษ สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ องค์ประกอบหลัก
ของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาค และอาวุธชีวภาพ
ภัยจากการคมนาคมขนส่ง หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหล
ของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้ำ รวมถึงการเททิ้งน้ำมันหรือของเสียในแม่น้ำ หรือทะเล
ภัยแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอยหรือฝนไม่ตก
เปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช พืชพันธุ์ไมต่างๆ
ขาดน้ ำ ไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได ต ามปกติ เกิ ด ความเสี ย หายและส่ ง ผลกระทบอย่ า งกว า งขวางรุ น แรง
ต่อประชาชน
ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส
และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนไดรับผลกระทบอย่างรุนแรงและกวางขวาง
ไฟปา หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้
ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในปาธรรมชาติหรือสวนปา
หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุน ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะ
ที่อากาศปด
การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม การเผาไหม หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่
เปดโล่ง โดยที่ฝุน ควัน กาซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม สามารถแพร่กระจายไปไดในบรรยากาศ
แผ่ น ดิ น ไหว หมายถึ ง การสั่ น สะเทื อ นของพื้ น ดิ น อั น มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการขยั บ เคลื่ อ นตั ว
ของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไม่ก่อใหเกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้ง
ก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนก่อใหเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได
อาคารถล่ม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก่ ตึก บาน โรง เรือน ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน
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ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเปนผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจทำใหเกิดความเสียหาย
หรือพังทลายลงมาได
สึนามิ หมายถึง คลื่นยักษ์ คำว่า สึนามิเปนภาษาญี่ปุน แปลว่า คลื่นท่าเรือ ซึ่งสามารถ แบ่งไดเปน
๒ ประเภท ไดแก่ ๑) คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกลๆ ชายฝงและเคลื่อนเขาถล่ม
ชายฝงอย่างทันทีทันใด และ ๒) คลื่นสึนามิ ที่เดินทางขามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหว
ที่ค่อนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝงที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุ
ของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และดาวเคราะห์นอยตกลงสู่
มหาสมุทร
โรคระบาดในมนุษย หมายถึง การจำแนกโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะ
เวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดต่อ
ทางสัมผัสหรือไม่ก็ได แต่ส่งผลต่อชีวิตความเปนอยู่ของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกลเคียง
ภัยดานความมั่นคง หมายถึง ภัยที่จะก่อใหเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
ภาวะปกติ หมายถึง ภาวะที่ประเทศปราศจากภัยจากการกระทำของศัตรูภายในประเทศ หรือภัย
จากการรุกรานจากภายนอกประเทศ
ภาวะไม่ปกติ หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระทำของศัตรูอย่างรุนแรง
ภายในประเทศ หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ จนถึงขั้นที่ตองมีการระดมสรรพกำลังของชาติ และ
รวมถึงการรบ การสงคราม
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายถึง การดำเนินการเพื่อปองกัน ควบคุม แกไข และ
ฟนฟูสถานการณ์ใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อใหเกิด ความไม่สงบสุข
ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐใหกลับสู่สภาวะปกติเพื่อใหเกิด
ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
ฉุกเฉิน หมายถึง เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันด่วนหรือเปนที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลและ
จำเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน (ระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนหรือเปนภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำใหประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคั บ ขั น หรื อ มี ก ารกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อ การร า ยตามประมวลกฎหมายอาญาการรบหรื อ
การสงคราม ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครอง
สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและรายแรง
ภัยพิบัติฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ที่ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได (AADMER)
ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๑๐๑ ของ ๑๓๘ หนา

การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทำใดๆ อันเปนการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน
การประทุษรายต่อบุคคลอันเปนการก่อใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมุ่งหมายที่จะก่อใหเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐)
การก่อการราย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่สรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือ
เพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศใหกระทำหรือละเวนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันก่อใหเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญ
การก่อการรายสากล หมายถึง การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไข
ขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ำเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น
การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได
เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติ
ทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ
การดำเนินการและการปฏิบัติ
การป้องกัน หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นล่วงหนา ทั้งทางดานโครงสราง และที่มิใช่
ดานโครงสราง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ วิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งและลดผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อใหเกิดสาธารณภัย
การเตรียมความพรอม หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการล่วงหนาก่อนเกิดสาธารณภัย
เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยไดอย่าง
ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการดานต่างๆ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ
การฟนฟู หมายถึง การฟนฟูสภาพเพื่อทำใหสิ่งที่ถูกทำลายหรือไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
ได รั บ การช่ ว ยเหลื อ แก ไ ขให ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ ดี ก ว่ า เดิ ม รวมทั้ ง ให ผู ป ระสบภั ย สามารถดำรงชี วิ ต
ตามสภาพปกติไดโดยเร็ว
การจัดการภัยพิบัติ หมายถึง การดำเนินการต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เพื่อควบคุมภัยพิบัติ และเพื่อจัดทำกรอบการใหความช่วยเหลือบุคคล และ/หรือชุมชนที่อยู่ในอันตราย ใหหลีกเลี่ยง
ลดและฟนตัวจากผลกระทบจากภัยพิบัติ (AADMER)
การใหความช่วยเหลือ หมายถึง การดําเนินการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจำเปน
และเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แต่มิไดมุ่งหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแก่ผูใด (ระเบียบ กค. ว่าดวย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
การใชจ่ายเงินทดรองราชการ หมายถึง การใชจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

หนาที่ ๑๐๒ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

กรณีฉุกเฉินสำหรับค่าใชจ่ายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยู่ของประชาชน หรือเปนการซ่อมแซม
ใหคืนสู่สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไม่สามารถใชจ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อสรางสิ่งก่อสรางหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสรางใหม่ได (ระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖)
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ หมายถึง ความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายหรือคาดว่าจะมีความเสียหาย
ทั้งในชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ความเปนอยู่ธุรกิจทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
ผลกระทบมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ หรือมนุษย์ และสภาวะที่มีความเปราะบาง (AADMER)
การลดความเสี่ ย งของภั ย พิ บั ติ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบของกรอบความคิ ด ที่ พิ จ ารณาว่ า จะลด
ความเปราะบาง และความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่มีต่อสังคมทั้งหมดลงได การหลีกเลี่ยงโดยการปองกัน หรือกำหนด
ขอบเขตโดยการบรรเทา และการเตรียมพรอมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ ภายใตการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(AADMER)
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน หมายถึง การเตรียมตนเอง และการเตรียมชุมชนใหมี
ความพรอมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยไดรับผลกระทบนอยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยไดอย่างสงบสุขและ
พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด
การแจ ง เตื อ นภั ย ล่ ว งหน า หมายถึง การสื่ อ สารเพื่ อ แจ ง ข อ มู ล และข่ า วสารเพื่ อ เตื อ นภั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีโอกาสและเวลาเพียงพอในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ การแจงเตือนภัยจะตองดำเนินการผ่านองค์การ องค์กร สถาบันหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายเท่านั้น
องคการ องคกร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล ผูที่เกี่ยวของ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งองค์กรความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคที่ก่อตั้งเมื่อ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕ โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ
ศู น ย ป ระสานงานของสมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ พื่ อ การช่ ว ยเหลื อ ด า น
มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance
on Disaster Management : AHA Center) หมายถึง ศูนย์ประสานงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใหมีบทบาท
หนาที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ในการจัดการภัยพิบัติบนพื้นฐาน
ของการดำเนินการโดยประเทศสมาชิกก่อน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รัฐสมาชิก หมายถึง ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AADMER)
ภาคี หมายถึง รัฐสมาชิกที่ไดใหความเห็นชอบต่อพันธกรณีภายใตขอตกลงอาเซียนว่าดวย การจัดการ
ภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER)
ภาคีผูรับ หมายถึง ภาคีซึ่งยอมรับขอเสนอที่จะใหความช่วยเหลือจากผูใหทั้งหลายเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน (AADMER)
ภาคีผูขอ หมายถึง ภาคีที่ขอความช่วยเหลือจากอีกภาคี หรือหลายภาคีเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
(AADMER)
หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

หนาที่ ๑๐๓ ของ ๑๓๘ หนา

องคกรที่มิใช่รัฐ (Non Government Organization : NGO) คือ องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาค
ธุรกิจที่แสวงหากำไร ซึ่งก่อตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคล ที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะเขามามีส่วนร่วม
ในการแกไข ปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกข์ยาก
อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา
องคกรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization : CSO) หมายถึง องค์กร หรือองค์การอิสระ
ที่ไม่ขึ้นกับรัฐ ไดแก่ กลุ่มชุมชน (Community Groups) องค์กรที่มิใช่รัฐ (NGO) สหภาพแรงงาน (Labor Unions)
องค์ ก รเพื่ อ การกุ ศ ล (Charitable Organizations) องค์ ก รที่ มี ค วามเชื่ อ เป น พื้ น ฐาน (Faith-based
Organizations) สมาคมตามสาขาอาชีพ (Professional Associations) และ มูลนิธิ (Foundations) เปนตน
ผูใหความช่วยเหลือ หมายถึง รัฐ องค์การระหว่างประเทศ และนิติบุคคลหรือบุคคลที่เสนอ และ/หรือ
ใหความช่วยเหลือแก่ภาคีผูรับหรือภาคีที่ขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน (AADMER)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง นิติบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่าที่ไดรับมอบหมายและอำนาจจากแต่ละ
ภาคี ใหปฏิบัติการในนาม ในการอนุวัติขอตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์
ฉุกเฉิน (AADMER)
หน่วยงานประสานงานหลักระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานที่ไดรับมอบหมาย และอำนาจจากภาคี
ที่จะเปนผูมีหนาที่รับและส่งขอมูล ภายใตขอตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์
ฉุกเฉิน (AADMER)
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หมายถึง กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล และกองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร/สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ผูอำนวยการ หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น
และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ หมายถึง ผูอำนวยการจังหวัด รองผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ
ผูอำนวยการทองถิ่น ผูช่วยผูอำนวยการทองถิ่น และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผูช่วยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจาพนักงาน หมายถึง ผูซึ่งไดรับแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐)

ภาคผนวก ฒ
การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

๑. กรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต)

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ผูแทน ศบภ.พล.๑ รอ.

พล.๑ รอ.,

เขตพระนคร

ศบภ.พล.๑ รอ.

พล.ม.๒ รอ.,

เขตดุสิต
เขตหนองจอก
เขตบางรัก
เขตบางเขน
เขตบางกะป
เขตปทุมวัน
เขตปอมปราบศัตรูพ่าย
เขตพระโขนง
เขตมีนบุรี
เขตลาดกระบัง
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตพญาไท
เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ่
เขตหวยขวาง
เขตคลองสาน
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกอกนอย
เขตบางขุนเทียน
เขตภาษีเจริญ
เขตหนองแขม
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบางพลัด
เขตดินแดง
เขตบึงกุ่ม
เขตสาทร
เขตบางซื่อ
เขตจตุจักร

ศบภ.พล.๑ รอ.

ฐท.กท.,
ศบภ.ทอ.

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

สสน.นทพ.,

สยธ.สสน.สป.
สยธ.ส
และ
สน.สป.
พัน.สห.สป.

ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.สป.
ศบภ.พล.๑ รอ.

ศบภ.ทอ.,

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

เขตบางคอแหลม

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

เขตประเวศ

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

เขตคลองเตย
เขตสวนหลวง
เขตจอมทอง
เขตดอนเมือง
เขตราชเทวี
เขตลาดพราว
เขตวัฒนา
เขตบางแค
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตคันนายาว
เขตสะพานสูง
เขตวังทองหลาง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตทวีวัฒนา
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
๒. กาญจนบุรี (๑๓ อำเภอ)
อ.เมืองกาญจนบุรี
อ.ไทรโยค
อ.บ่อพลอย
อ.ศรีสวัสดิ์
อ.ท่ามะกา
อ.ท่าม่วง
อ.ทองผาภูมิ
อ.สังขละบุรี
อ.พนมทวน
อ.เลาขวัญ
อ.ด่านมะขามเตี้ย
อ.หนองปรือ

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.สสน.นทพ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.นพค.๑๑ ฯ
ศบภ.นพค.๑๑ ฯ

ศบภ.พล.ร.๙

ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙
ศบภ.พล.ร.๙

พล.ร.๙ และ
นพค.๑๑ ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

อ.หวยกระเจา

ทบ.

ทอ.

ศบภ.พล.ร.๙

๓. จันทบุรี (๑๐ อำเภอ)
อ.เมืองจันทบุรี
อ.ขลุง
อ.ท่าใหม่
อ.โปงน้ำรอน
อ.มะขาม
อ.แหลมสิงห์
อ.สอยดาว
อ.แก่งหางแมว
อ.นายายอาม
อ.เขาคิชฌกูฎ
๔. ฉะเชิงเทรา (๑๑ อำเภอ)
อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อ.บางคลา
อ.บางน้ำเปรี้ยว
อ.บางปะกง
อ.บานโพธิ์
อ.พนมสารคาม
อ.ราชสาส์น
อ.สนามชัยเขต
อ.แปลงยาว
อ.ท่าตะเกียบ
อ.คลองเขื่อน
๕.ชัยนาท (๘ อำเภอ)
อ.เมืองชัยนาท
อ.มโนรมย์
อ.วัดสิงห์
อ.สรรพยา
อ.สรรคบุรี
อ.หันคา
อ.หนองมะโมง
อ.เนินขาม

ทร.

หน่วย
รับผิดชอบ
กปช.จต.

ผูแทน ศบภ.กปช.จต.

ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ผูแทน ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.

นรด.และ
นรด.
สนภ.๑ฯ

ศบภ.สนภ.๑ ฯ
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.นรด.
ศบภ.สนภ.๑ ฯ
ศบภ.นรด.
ศบภ.สนภ.๑ ฯ
ศบภ.นรด.
ศบภ.สนภ.๑ ฯ
ศบภ.นรด.
ผูแทน ศบภ.ศบบ.
ศบภ.ศป.

ศบบ.,
ศป.,
ศบภ.บน.๔
ศบภ.บน.๔
ศบภ.บน.๔

ศบภ.ศบบ.
ศบภ.ศบบ.
ศบภ.ศป.
ศบภ.ศบบ.

บน.๔
และ
บน.๔

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๔

มทบ.๑๔

อ.เมืองชลบุรี

ศบภ.มทบ.๑๔

อ.บานบึง
อ.หนองใหญ่
อ.บางละมุง
อ.พานทอง
อ.พนัสนิคม
อ.ศรีราชา
อ.เกาะสีชัง
อ.สัตหีบ
อ.บ่อทอง
อ.เกาะจันทร์
๗. ตราด (๗ อำเภอ)
อ.เมืองตราด
อ.คลองใหญ่
อ.เขาสมิง
อ.บ่อไร่
อ.แหลมงอบ
อ.เกาะกูด
อ.เกาะชาง
๘. นครนายก (๔ อำเภอ)
อ.เมืองนครนายก
อ.ปากพลี
อ.บานนา
อ.องครักษ์
๙. นครปฐม (๗ อำเภอ)
อ.เมืองนครปฐม
อ.กำแพงแสน
อ.นครชัยศรี
อ.ดอนตูม
อ.บางเลน
อ.สามพราน
อ.พุทธมณฑล

ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔

และ
ทรภ.๑
ทรภ.๑

๖. ชลบุรี (๑๑ อำเภอ)

ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
กปช.จต.

ผูแทน ศบภ.กปช.จต.

ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ศบภ.กปช.จต.
ผูแทน ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ศบภ.รร.จปร.
ผูแทน ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.กส.ทบ.

รร.จปร.

กส.ทบ.,
ฐท.กท.
ศบภ.รร.การบิน รร.การบิ
และ น
รร.การบิน

ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.กส.ทบ.

ศบภ.รร.การบิน
ศบภ.กส.ทบ.
ศบภ.ฐท.กท.

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

๑๐. นนทบุรี (๖ อำเภอ)
อ.เมืองนนทบุรี
อ.บางกรวย
อ.บางใหญ่
อ.บางบัวทอง
อ.ไทรนอย
อ.ปากเกร็ด
๑๑. ปทุมธานี (๗ อำเภอ)
อ.เมืองปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.ธัญบุรี
อ.หนองเสือ
อ.ลาดหลุมแกว
อ.ลำลูกกา
อ.สามโคก
๑๒. ประจวบคีรีขันธ (๘ อำเภอ)
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
อ.กุยบุรี
อ.ทับสะแก
อ.บางสะพาน
อ.บางสะพานนอย
อ.ปราณบุรี
อ.หัวหิน
อ.สามรอยยอด
๑๓. ปราจีนบุรี (๗ อำเภอ)
อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.กบินทร์บุรี
อ.นาดี
อ.บานสราง
อ.ประจันตคาม
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมโหสถ

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ผูแทน ศบภ.นปอ.

นปอ.,

ศบภ.นปอ.

ฐท.กท.
นพศ.นทพ.
และ
สทพ.นทพ.

ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นพศ.นทพ.
ศบภ.สทพ.นทพ.

ศบภ.นปอ.
ผูแทน ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ศบภ.นปอ.
ผูแทน ศบภ.ศร.

นปอ.
และ
ศบภ.ทอ.
ศบภ.ทอ.

ศบภ.ทอ.
ศร.
ศบภ.บน.๕

ศบภ.ศร.

บน.๕
และ
บน.๕

ศบภ.บน.๕
ศบภ.บน.๕
ศบภ.บน.๕
ศบภ.ศร.
ศบภ.ศร.
ศบภ.ศร.
ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๒
ศบภ.มทบ.๑๒
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.
ศบภ.พล.ร.๒ รอ.

มทบ.๑๒
และ
พล.ร.๒ รอ.

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทร.

อ.พระนครศรีอยุธยา

ทอ.

พล.ม.๒ รอ.

ผูแทน ศบภ.พล.ม.๒ รอ.

๑๔. พระนครศรีอยุธยา (๑๖ อำเภอ)

อ.ท่าเรือ
อ.นครหลวง
อ.บางไทร
อ.บางบาล
อ.บางปะอิน
อ.บางปะหัน
อ.ผักไห่
อ.ภาชี
อ.ลาดบัวหลวง
อ.วังนอย
อ.เสนา
อ.บางซาย
อ.อุทัย
อ.มหาราช
อ.บานแพรก
๑๕. เพชรบุรี (๘ อำเภอ)
อ.เมืองเพชรบุรี
อ.เขายอย
อ.หนองหญาปลอง
อ.ชะอำ
อ.ท่ายาง
อ.บานลาด
อ.บานแหลม
อ.แก่งกระจาน
๑๖. ระยอง (๘ อำเภอ)
อ.เมืองระยอง
อ.บานฉาง
อ.แกลง
อ.วังจันทร์
อ.บานค่าย
อ.ปลวกแดง

ทบ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ศบภ.พล.ม.๒ รอ.
ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕

มทบ.๑๕
นพค.๑๓
และ ฯ
นพค.๑๓ ฯ

ศบภ.นพค.๑๓ฯ
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.มทบ.๑๕
ศบภ.นพค.๑๓ฯ
ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๔

มทบ.๑๔
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑
ศบภ.ทรภ.๑

ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔
ศบภ.มทบ.๑๔

ทรภ.๑
และ
ทรภ.๑

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

อ.เขาชะเมา

ศบภ.มทบ.๑๔

อ.นิคมพัฒนา

ศบภ.มทบ.๑๔

๑๗. ราชบุรี (๑๐ อำเภอ)
อ.เมืองราชบุรี
อ.จอมบึง
อ.สวนผึ้ง
อ.ดำเนินสะดวก
อ.บานโปง
อ.บางแพ
อ.โพธาราม
อ.ปากท่อ
อ.วัดเพลง
อ.บานคา
๑๘. ลพบุรี (๑๑ อำเภอ)
อ.เมืองลพบุรี
อ.พัฒนานิคม
อ.โคกสำโรง
อ.ชัยบาดาล
อ.ท่าวุง
อ.บานหมี่
อ.ท่าหลวง
อ.สระโบสถ์
อ.โคกเจริญ
อ.ลำสนธิ
อ.หนองม่วง
๑๙. สิงหบุรี (๖ อำเภอ)
อ.เมืองสิงหบุรี
อ.บางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน
อ.อินทร์บุรี
อ.พรหมบุรี
อ.ท่าชาง

ทร.

ทอ.

ผูแทน ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ศบภ.กช.
ผูแทน ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.

หน่วย
รับผิดชอบ

กช.

นสศ.,
บน.๒
ศบภ.บน.๒
ศบภ.บน.๒
ศบภ.บน.๒

และ
ศอว.ศอพท.
ศอว.ศอพท.

ศบภ.สป.
ศบภ.สป.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ศบภ.นสศ.
ผูแทน ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.
ศบภ.พล.ป.

พล.ป.

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๗

มทบ.๑๗

อ.เมืองสุพรรณบุรี

ศบภ.มทบ.๑๗

อ.เดิมบางนางบวช
อ.ด่านชาง
อ.บางปลามา
อ.ศรีประจันต์
อ.ดอนเจดีย์
อ.สองพี่นอง
อ.สามชุก
อ.อู่ทอง
อ.หนองหญาไซ
๒๑. สมุทรปราการ (๖ อำเภอ)
อ.เมืองสมุทรปราการ
อ.บางบ่อ
อ.บางพลี
อ.พระประแดง
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.บางเสาธง
๒๒. สมุทรสาคร (๓ อำเภอ)
อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.กระทุ่มแบน
อ.บานแพว
๒๓. สมุทรสงคราม (๓ อำเภอ)
อ.เมืองสมุทรสงคราม
อ.บางคนที
อ.อัมพวา
๒๔. สระแกว (๙ อำเภอ)
อ.เมืองสระแกว
อ.คลองหาด
อ.ตาพระยา
อ.วังน้ำเย็น
อ.วัฒนานคร
อ.อรัญประเทศ

ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗

และ น
รร.การบิ
รร.การบิน

๒๐. สุพรรณบุรี (๑๐ อำเภอ)

ศบภ.รร.การบิน
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.รร.การบิน
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗
ศบภ.มทบ.๑๗
ผูแทน ศบภ.ฐท.กท.

ฐท.กท.

ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.

และ
นรด.
นรด.

ศบภ.นรด.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ศบภ.ฐท.กท.
ผูแทน ศบภ.ส.๑
ศบภ.ส.๑
ศบภ.ส.๑
ศบภ.ส.๑
ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ศบภ.มทบ.๑๖
ผูแทน ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.นพค.๑๒ฯ
ศบภ.มทบ.๑๙

ส.๑

มทบ.๑๖

มทบ.๑๙
นพค.๑๒ฯ
และ
นพค.๑๒ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.เขาฉกรรจ์
อ.โคกสูง
อ.วังสมบูรณ์
๒๕. สระบุรี (๑๓ อำเภอ)
อ.เมืองสระบุรี
อ.แก่งคอย
อ.หนองแค
อ.วิหารแดง
อ.หนองแซง
อ.บานหมอ
อ.ดอนพุด
อ.หนองโดน
อ.พระพุทธบาท
อ.เสาไห
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๖. อ่างทอง (๗ อำเภอ)
อ.เมืองอ่างทอง
อ.ไชโย
อ.ปาโมก
อ.โพธิ์ทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
อ.สามโก
อ.แสวงหา
๒๗. มุกดาหาร (๗ อำเภอ)
อ.เมืองมุกดาหาร
อ.นิคมคำสรอย
อ.ดงหลวง
อ.ดอนตาล
อ.คำชะอี
อ.หวานใหญ่
อ.หนองสูง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๑๙
ศบภ.นพค.๑๒ฯ

ศบภ.มทบ.๑๙
ผูแทน ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ศบภ.ศม.
ผูแทน ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ศบภ.พล.๑ รอ.
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๓

ศม.

พล.๑ รอ.

พล.ร.๓,
ศบภ.นรข.

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

และ
นพค.๒๔ฯ
นพค.๒๔ฯ
ศบภ.นรข.

ศบภ.นพค.๒๔ฯ
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นพค.๒๔ฯ

นรข.

จังหวัด
อำเภอ/เขต
๒๘. สกลนคร (๑๘ อำเภอ)
อ.เมืองสกลนคร
อ.พังโคน
อ.คำตากลา
อ.อากาศอำนวย
อ.ส่องดาว
อ.พรรณนานิคม
อ.วาริชภูมิ
อ.วานรนิวาส
อ.บานม่วง
อ.สว่างแดนดิน
อ.เจริญศิลป
อ.กุดบาก
อ.นิคมน้ำอูน
อ.โศกศรีสุพรรณ
อ.โพนนาแกว
อ.กุสุมาลย์
อ.เต่างอย
อ.ภูพาน
๒๙. นครพนม (๑๒ อำเภอ)
อ.เมืองนครพนม
อ.บานแพง
อ.ท่าอุเทน
อ.ธาตุพนม
อ.นาแก
อ.นาหวา
อ.นาทม
อ.ปลาปาก
อ.เรณูนคร
อ.ศรีสงคราม
อ.โพนสวรรค์
อ.วังยาง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ
มทบ.๒๙

ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙

และ

ศบภ.นพค.๒๖ฯ

นพค.๒๖ฯ
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙

ศบภ.นพค.๒๖ฯ
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ศบภ.มทบ.๒๙
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐

มทบ.๒๑๐,
นรข.
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.

ศบภ.นพค.๒๒ฯ
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.นพค.๒๒ฯ
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐
ศบภ.มทบ.๒๑๐

นพค.๒๒ฯ
และ
นพค.๒๒ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
๓๐. ขอนแก่น (๒๖ อำเภอ)
อ.เมืองขอนแก่น
อ.พล
อ.หนองสองหอง
อ.แวงนอย
อ.แวงใหญ่
อ.เปอยนอย
อ.ชุมแพ
อ.ภูผาม่าน
อ.หนองเรือ
อ.มัญจาคีรี
อ.โคกโพธิ์ไชย
อ.บานแฮด
อ.โนนศิลา
อ.ชนบท
อ.พระยืน
อ.บานไผ่
อ.น้ำพอง
อ.กระนวน
อ.ซำสูง
อ.อุบลรัตน์
อ.เขาสวนกวาง
อ.บานฝาง
อ.ภูเวียง
อ.หนองนาคำ
อ.สีชมพู
อ.เวียงเก่า
๓๑. เลย (๑๔ อำเภอ)
อ.เมืองเลย
อ.นาแหว
อ.ด่านซาย
อ.ภูเรือ
อ.ท่าลี่

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๓
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ
มทบ.๒๓

มทบ.๒๘,
นรข.
นพค.๓๒ฯ
และ
นพค.๒๓ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.เชียงคาน
อ.ปากชม
อ.นาดวง
อ.วังสะพุง
อ.ภูหลวง
อ.เอราวัณ
อ.ภูกระดึง
อ.ผาขาว
อ.หนองหิน
๓๒. อุดรธานี (๒๐ อำเภอ)
อ.เมืองอุดรธานี
อ.โนนสะอาด
อ.นายูง
อ.น้ำโสม
อ.บานผือ
อ.เพ็ญ
อ.สรางคอม
อ.บานดุง
อ.หนองแสง
อ.วังสามหมอ
อ.ศรีธาตุ
อ.หนองวัวซอ
อ.ทุ่งฝน
อ.กู่แกว
อ.พิบูลย์รักษ์
อ.กุดจับ
อ.กุมภวาป
อ.หนองหาน
อ.ไชยวาน
อ.ประจักษ์ศิลปาคม
๓๓. หนองคาย (๙ อำเภอ)
อ.เมืองหนองคาย
อ.โพนพิสัย

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.
ศบภ.นพค.๒๓ฯ
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ศบภ.มทบ.๒๘
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๔

มทบ.๒๔,
ศบภ.บน.๒๓

ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔

บน.๒๓,
สนภ.๒ ฯ
นพค.๒๑ฯ
และ
นพค.๒๑ฯ

ศบภ.สนภ.๒ ฯ
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.บน.๒๓
ศบภ.นพค.๒๑ฯ
ศบภ.นพค.๒๑ฯ
ศบภ.บน.๒๓
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.มทบ.๒๔
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นรข.
ศบภ.นรข.

พล.ร.๓,
นรข. และ
นพค.๒๕ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.รัตนวาป
อ.สระใคร
อ.สังคม
อ.ศรีเชียงใหม่
อ.ท่าบ่อ
อ.เฝาไร่
อ.โพธิ์ตาก
๓๔. บึงกาฬ (๘ อำเภอ)
อ.เมืองบึงกาฬ
อ.เซกา
อ.พรเจริญ
อ.ศรีวิไล
อ.ปากคาด
อ.โซ่พิสัย
อ.บึงโขงหลง
อ.บุ่งคลา
๓๕. มหาสารคาม (๑๓ อำเภอ)
อ.เมืองมหาสารคาม
อ.นาเชือก
อ.วาปปทุม
อ.นาดูน
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
อ.กุดรัง
อ.เชียงยืน
อ.โกสุมพิสัย
อ.แกดำ
อ.ชื่นชม
อ.กันทรวิชัย
อ.บรบือ
อ.ยางสีสุราช
๓๖. หนองบัวลำภู (๖ อำเภอ)
อ.เมืองหนองบัวลำภู
อ.นากลาง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นพค.๒๕ ฯ
ศบภ.นพค.๒๕ ฯ

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.มทบ.๒๔
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นพค.๒๕ ฯ

ผูแทน ศบภ.พล.ร.๓

พล.ร.๓ และ
ศบภ.นรข.

นรข.

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓

พล.ร.๖

พล.ร.๓

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.นาวัง
อ.สุวรรณคูหา
อ.ศรีบุญเรือง
อ.โนนสัง
๓๗. อำนาจเจริญ (๗ อำเภอ)
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ
อ.เสนางคนิคม
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
๓๘. อุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
อ.เมืองอุบลราชธานี
อ.โพธิ์ไทร
อ.ศรีเมืองใหม่
อ.นาตาล
อ.กุดขาวปุน
อ.สิรินธร
อ.เขมราฐ
อ.ตระการพืชผล
อ.โขงเจียม
อ.นาจะหลวย
อ.บุณฑริก
อ.น้ำขุ่น
อ.นาเยีย
อ.เดชอุดม
อ.ทุ่งศรีอุดม
อ.วารินชำราบ
อ.ตาลสุม
อ.สำโรง
อ.เหล่าเสือโกก
อ.เขื่องใน

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ศบภ.พล.ร.๓
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๖

หน่วย
รับผิดชอบ

พล.ร.๖,

ศบภ.นพค.๕๑ ฯ

นรข.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖

นพค.๕๑ฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒

มทบ.๒๒,
นรข.,บน.๒๑,
และ
นพค.๕๖
นพค.๕๖ฯฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.นรข.
ศบภ.นพค.๕๖ ฯ

ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.นพค.๕๖ ฯ
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.บน.๒๑
ศบภ.บน.๒๑

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.ม่วงสามสิบ
อ.พิบูลมังสาหาร
อ.ดอนมดแดง
อ.สว่างวีระวงศ์
อ.น้ำยืน
๓๙. ศรีสะเกษ (๒๒ อำเภอ)
อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.ศรีรัตนะ
อ.โนนคูน
อ.ไพรบึง
อ.พยุห์
อ.อุทุมพรพิสัย
อ.ขุขันธ์
อ.ปรางค์กู่
อ.หวยทับทัน
อ.ศิลาลาด
อ.ราษีไศล
อ.บึงบูรพ์
อ.วังหิน
อ.เมืองจันทร์
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ์
อ.กันทรารมย์
อ.ยางชุมนอย
อ.น้ำเกลี้ยง
อ.เบญจลักษ์
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ภูสิงห์
๔๐.บุรีรัมย์ (๒๓ อำเภอ)
อ.เมืองบุรีรัมย์
อ.ปะคำ
อ.โนนสุวรรณ
อ.หนองกี่

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.มทบ.๒๒
ศบภ.นพค.๕๖ ฯ

ผูแทน ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖

พล.ร.๖
และ
นพค.๕๓ฯ
นพค.๕๓ฯ

ศบภ.นพค.๕๓ ฯ

ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖

มทบ.๒๖
และ
นพค.๕๒ ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.นางรอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ประโคนชัย
อ.พลับพลาชัย
อ.ลำปลายมาศ
อ.หนองหงส์
อ.ชำนิ
อ.บานกรวด
อ.ละหานทราย
อ.โนนดินแดง
อ.หวยราช
อ.กระสัง
อ.นาโพธิ์
อ.สตึก
อ.พุทไธสง
อ.คูเมือง
อ.บานใหม่ไชยพจน์
อ.บานด่าน
อ.แคนดง
๔๑. สุรินทร (๑๗ อำเภอ)
อ.เมืองสุรินทร์
อ.พนมดงรัก
อ.กาบเชิง
อ.สังขะ
อ.ลำดวน
อ.ศรีณรงค์
อ.บัวเชด
อ.ปราสาท
อ.ท่าตูม
อ.รัตนบุรี
อ.ศรีขรภูมิ
อ.โนนนารายณ์
อ.ชุมพลบุรี

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.นพค.๕๒ฯ
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ศบภ.มทบ.๒๖
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.นพค.๕๔ ฯ

ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕

มทบ.๒๕
และ
นพค.๕๔ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.จอมพระ
อ.สนม
อ.สำโรงทาบ
อ.เขวาสินรินทร์
๔๒. รอยเอ็ด (๒๐ อำเภอ)
อ.เมืองรอยเอ็ด
อ.ปทุมรัตต์
อ.เกษตรวิสัย
อ.พนมไพร
อ.หนองฮี
อ.อาจสามารถ
อ.เมืองสรวง
อ.จตุรพักตรพิมาน
อ.สุวรรณภูมิ
อ.โพนทราย
อ.หนองพอก
อ.โพธิ์ชัย
อ.เชียงขวัญ
อ.ธวัชบุรี
อ.เมยวดี
อ.เสลภูมิ
อ.ทุ่งเขาหลวง
อ.โพนทอง
อ.จังหาร
อ.ศรีสมเด็จ
๔๓. ยโสธร (๙ อำเภอ)
อ.เมืองยโสธร
อ.คอวัง
อ.กุดชุม
อ.ไทยเจริญ
อ.เลิงนกทา
อ.มหาชนะชัย
อ.ปาติ้ว

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ศบภ.มทบ.๒๕
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ศบภ.มทบ.๒๗
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖
ศบภ.พล.ร.๖

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

จทบ.รอ.
มทบ.๒๗

พล.ร.๖

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.ทรายมูล
อ.คำเขื่อนแกว
๔๔. ชัยภูมิ (๑๖ อำเภอ)
อ.เมืองชัยภูมิ
อ.หนองบัวแดง
อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.คอนสาร
อ.บำเหน็จณรงค์
อ.เทพสถิต
อ.ภักดีชุมพล
อ.ซับใหญ่
อ.แกงครอ
อ.ภูเขียว
อ.บานแท่น
อ.เนินสง่า
อ.คอนสวรรค์
อ.บานเขวา
อ.จตุรัส
อ.หนองบัวระเหว
๔๕. นครราชสีมา (๓๒ อำเภอ)
อ.เมืองนครราชสีมา
อ.โนนแดง
อ.บัวใหญ่
อ.บัวลาย
อ.สีดา
อ.ประทาย
อ.ชุมพวง
อ.เมืองยาง
อ.ลำทะเมนชัย
อ.พิมาย
อ.คง
อ.ขามสะแกแสง
อ.แกงสนามนาง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.
ศบภ.พล.ร.๖.
ศบภ.พล.ร.๖
ผูแทน ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

บชร.๒
และ ฯ
นพค.๕๕
นพค.๕๕ ฯ

ศบภ.นพค.๕๕ฯ
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.นพค.๕๕ฯ
ศบภ.นพค.๕๕ฯ
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ศบภ.บชร.๒
ผูแทน ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.สนภ.๕ ฯ
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑

มทบ.๒๑,
บน.๑ และ
สนภ.๕ ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.บานเหลื่อม
อ.พระทองคำ
อ.โนนไทย
อ.โนนสูง
อ.ด่านขุนทด
อ.ขามทะเลสอ
อ.จักราช
อ.หวยแถลง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เทพารักษ์
อ.สูงเนิน
อ.สีคิ้ว
อ.ปากช่อง
อ.ครบุรี
อ.เสิงสาง
อ.วังน้ำเขียว
อ.ปกธงชัย
อ.โชคชัย
อ.หนองบุญมาก
๔๖. กาฬสินธุ (๑๘ อำเภอ)
อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.สามชัย
อ.กมลาไสย
อ.กุฉินารายณ์
อ.เขาวง
อ.หวยผึ้ง
อ.ร่องคำ
อ.ฆองชัย
อ.นาคู
อ.ยางตลาด
อ.สหัสขันธ์
อ.หนองกุงศรี
อ.หวยเม็ก

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.บน.๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.บน.๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.สนภ.๕ ฯ
ศบภ.บน.๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ศบภ.มทบ.๒๑
ผูแทน ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓

พล.ม.๓

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.ท่าคันโท
อ.คำม่วง
อ.สมเด็จ
อ.นามน
อ.ดอนจาน
๔๗. กำแพงเพชร (๑๑ อำเภอ)
อ.เมืองกำแพงเพชร
อ.ไทรงาม
อ.คลองลาน
อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.คลองขลุง
อ.พรานกระต่าย
อ.ลานกระบือ
อ.ทรายทองวัฒนา
อ.ปางศิลาทอง
อ.บึงสามัคคี
อ.โกสัมพีนคร
๔๘. เชียงราย (๑๘ อำเภอ)
อ.เมืองเชียงราย
อ.เวียงชัย
อ.เชียงของ
อ.เทิง
อ.พาน
อ.ปาแดด
อ.แม่จัน
อ.เชียงแสน
อ.แม่สาย
อ.แม่สรวย
อ.เวียงปาเปา
อ.พญาเม็งราย
อ.เวียงแก่น
อ.ขุนตาล
อ.แม่ฟาหลวง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ศบภ.พล.ม.๓
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗

มทบ.๓๑

มทบ.๓๗,
นรข.
ศบภ.นรข.

ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.นพค.๓๕ ฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.นพค.๓๕ ฯ

ศบภ.นรข.
ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.มทบ.๓๗

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

นพค.๓๕ฯ
และ
นพค.๓๕ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.แม่ลาว
อ.เวียงเชียงรุง
อ.ดอยหลวง
๔๙. เชียงใหม่ (๒๕ อำเภอ)
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.จอมทอง
อ.แม่แจ่ม
อ.กัลยาณิวัฒนา
อ.เชียงดาว
อ.ดอยสะเก็ด
อ.แม่แตง
อ.แม่ริม
อ.สะเมิง
อ.ฝาง
อ.แม่อาย
อ.พราว
อ.สันปาตอง
อ.สันกำแพง
อ.สันทราย
อ.หางดง
อ.ฮอด
อ.ดอยเต่า
อ.อมกอย
อ.สารภี
อ.เวียงแหง
อ.ไชยปราการ
อ.แม่วาง
อ.แม่ออน
อ.ดอยหล่อ
๕๐. ตาก (๙ อำเภอ)
อ.เมืองตาก
อ.บานตาก
อ.สามเงา

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๓๗
ศบภ.นพค.๓๕ ฯ

ศบภ.มทบ.๓๗
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓

มทบ.๓๓,
บน.๔๑,

ศบภ.สนภ.๓ ฯ

สนภ.๓ฯ,

ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓

นพค.๓๒

ศบภ.นพค.๓๒ฯ
ศบภ.บน.๔๑

และ
ศพปน.ฯ
ศพปน.ฯ

ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.สป.
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.บน.๔๑
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.มทบ.๓๓
ศบภ.สนภ.๓ ฯ
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.นพค.๓๓ ฯ

ศบภ.มทบ.๓๑๐

มทบ.๓๑๐
และ
นพค.๓๓ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.แม่ระมาด
อ.ท่าสองยาง
อ.แม่สอด
อ.พบพระ
อ.อุมผาง
อ.วังเจา
๕๑. นครสวรรค (๑๕ อำเภอ)
อ.เมืองนครสวรรค์
อ.โกรกพระ
อ.ชุมแสง
อ.หนองบัว
อ.บรรพตพิสัย
อ.เกาเลี้ยว
อ.ตาคลี
อ.ท่าตะโก
อ.ไพศาลี
อ.พยุหะคีรี
อ.ลาดยาว
อ.ตากฟา
อ.แม่วงก์
อ.แม่เปน
อ.ชุมตาบง
๕๒. น่าน (๑๕ อำเภอ)
อ.เมืองน่าน
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เชียงกลาง
อ.ทุ่งชาง
อ.ท่าวังผา
อ.นานอย
อ.นาหมื่น
อ.บ่อเกลือ
อ.บานหลวง
อ.ปว

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ศบภ.มทบ.๓๑๐
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑

หน่วย
รับผิดชอบ

มทบ.๓๑,
บน.๔
และ
รวท.ฯ
รวท.ฯ

ศบภ.บน.๔
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.สป.ฯ
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.บน.๔
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.นพค.๓๑ ฯ

ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.นพค.๓๑ ฯ

มทบ.๓๘
และ
นพค.๓๑ฯ
นพค.๓๑ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.แม่จริม
อ.เวียงสา
อ.สันติสุข
อ.สองแคว
อ.ภูเพียง
๕๓. พะเยา (๙ อำเภอ)
อ.เมืองพะเยา
อ.จุน
อ.เชียงคำ
อ.เชียงม่วน
อ.ดอกคำใต
อ.ปง
อ.แม่ใจ
อ.ภูซาง
อ.ภูกามยาว
๕๔. พิจิตร (๑๒ อำเภอ)
อ.เมืองพิจิตร
อ.วังทรายพูน
อ.โพธิ์ประทับชาง
อ.ตะพานหิน
อ.บางมูลนาก
อ.โพทะเล
อ.สามง่าม
อ.ทับคลอ
อ.สากเหล็ก
อ.บึงนาราง
อ.ดงเจริญ
อ.วชิรบารมี
๕๕. พิษณุโลก (๙ อำเภอ)
อ.เมืองพิษณุโลก
อ.นครไทย
อ.ชาติตระการ
อ.บางระกำ

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ศบภ.มทบ.๓๘
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ศบภ.มทบ.๓๔
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ศบภ.มทบ.๓๖
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔

หน่วย
รับผิดชอบ

มทบ.๓๔

มทบ.๓๖

พล.ร.๔,
บน.๔๖
และ
นพค.๓๔ฯ
นพค.๓๔

ศบภ.นพค.๓๔ ฯ

ศบภ.บน.๔๖

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.บางกระทุ่ม
อ.พรหมพิราม
อ.วัดโบสถ์
อ.วังทอง
อ.เนินมะปราง
๕๖. เพชรบูรณ (๑๑ อำเภอ)
อ.เมืองเพชรบูรณ์
อ.เขาคอ
อ.ชนแดน
อ.น้ำหนาว
อ.บึงสามพัน
อ.วังโปง
อ.วิเชียรบุรี
อ.ศรีเทพ
อ.หนองไผ่
อ.หล่มเก่า
อ.หล่มสัก
๕๗. แพร่ (๘ อำเภอ)
อ.เมืองแพร่
อ.เด่นชัย
อ.รองกวาง
อ.ลอง
อ.วังชิ้น
อ.สูงเม่น
อ.สอง
อ.หนองม่วงไข่
๕๘. แม่ฮ่องสอน (๗ อำเภอ)
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.ขุนยวม
อ.ปางมะผา
อ.ปาย
อ.แม่ลานอย

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.บน.๔๖
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.พล.ร.๔
ศบภ.บน.๔๖
ศบภ.พล.ร.๔
ผูแทน ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑

พล.ม.๑
นพค.๑๖ฯ
และ
นพค.๑๖ฯ

ศบภ.นพค.๑๖ฯ
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ศบภ.พล.ม.๑
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗

มทบ.๓๕

พล.ร.๗
นพค.๓๖ฯ
และ
นพค.๓๖ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย
๕๙. ลำปาง (๑๓ อำเภอ)
อ.เมืองลำปาง
อ.แม่เมาะ
อ.เกาะคา
อ.เสริมงาม
อ.งาว
อ.แจห่ม
อ.วังเหนือ
อ.เถิน
อ.แม่พริก
อ.แม่ทะ
อ.สบปราบ
อ.หางฉัตร
อ.เมืองปาน
๖๐. ลำพูน (๘ อำเภอ)
อ.เมืองลำพูน
อ.ทุ่งหัวชาง
อ.บานธิ
อ.บานโฮ่ง
อ.ปาซาง
อ.แม่ทา
อ.ลี้
อ.เวียงหนองล่อง
๖๑. สุโขทัย (๙ อำเภอ)
อ.เมืองสุโขทัย
อ.กงไกรลาศ
อ.คีรีมาศ
อ.ทุ่งเสลี่ยม
อ.บานด่านลานหอย
อ.ศรีนคร
อ.ศรีสัชนาลัย

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.นพค.๓๖ ฯ

ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ศบภ.มทบ.๓๒
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ศบภ.พล.ร.๗
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙

มทบ.๓๒

พล.ร.๗

มทบ.๓๙

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.ศรีสำโรง
อ.สวรรคโลก
๖๒. อุตรดิตถ (๙ อำเภอ)
อ.เมืองอุตรดิตถ์
อ.ตรอน
อ.ท่าปลา
อ.ทองแสนขัน
อ.น้ำปาด
อ.บานโคก
อ.พิชัย
อ.ฟากท่า
อ.ลับแล
๖๓. อุทัยธานี (๘ อำเภอ)
อ.เมืองอุทัยธานี
อ.ทัพทัน
อ.บานไร่
อ.ลานสัก
อ.สว่างอารมณ์
อ.หวยคต
อ.หนองขาหย่าง
อ.หนองฉาง
๖๔. กระบี่ (๘ อำเภอ)
อ.เมืองกระบี่
อ.เกาะลันตา
อ.เขาพนม
อ.คลองท่อม
อ.ปลายพระยา
อ.ลำทับ
อ.เหนือคลอง
อ.อ่าวลึก
๖๕. ชุมพร (๘ อำเภอ)
อ.เมืองชุมพร
อ.ทุ่งตะโก

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ศบภ.มทบ.๓๙
ศบภ.มทบ.๓๙
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

มทบ.๓๕
และ
นพค.๓๔ฯ
นพค.๓๔ฯ

ศบภ.นพค.๓๔ ฯ
ศบภ.นพค.๓๔ ฯ

ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ศบภ.มทบ.๓๕
ผูแทน ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑

มทบ.๓๑
นพค.๑๕ฯ
และ
นพค.๑๕ฯ

ศบภ.นพค.๑๕ ฯ

ศบภ.มทบ.๓๑
ศบภ.มทบ.๓๑
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

พล.ร.๕
ศบภ.ทรภ.๓

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

ทรภ.๓
และ
ทรภ.๓

พล.ร.๕

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.ท่าแซะ
อ.ปะทิว
อ.พะโตะ
อ.ละแม
อ.สวี
อ.หลังสวน
๖๖. ตรัง (๑๐ อำเภอ)
อ.เมืองตรัง
อ.กันตัง
อ.นาโยง
อ.ปะเหลียน
อ.ย่านตาขาว
อ.รัษฎา
อ.วังวิเศษ
อ.สิเกา
อ.หวยยอด
อ.หาดสำราญ
๖๗. นครศรีธรรมราช (๒๓ อำเภอ)

อ.เมืองนครศรีธรรมราช
อ.พรหมคีรี
อ.ลานสกา
อ.ฉวาง
อ.พิปูน
อ.เชียรใหญ่
อ.ชะอวด
อ.ท่าศาลา
อ.ทุ่งสง
อ.นาบอน
อ.ทุ่งใหญ่
อ.ปากพนัง
อ.ร่อนพิบูลย์
อ.สิชล
อ.ขนอม

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.มทบ.๔๓
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

พล.ร.๕
และ
มทบ.๔๓
มทบ.๔๓

พล.ร.๕,
มทบ.๔๑,
บชร.๔,
มทบ.๔๓
และ
ทรภ.๒
ทรภ.๒

ศบภ.ทรภ.๒

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.หัวไทร
อ.บางขัน
อ.ถ้ำพรรณรา
อ.จุฬาภรณ์
อ.พระพรหม
อ.นบพิตำ
อ.ชางกลาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
๖๘. นราธิวาส (๑๓ อำเภอ)
อ.เมืองนราธิวาส
อ.บาเจาะ
อ.ยี่งอ
อ.รือเสาะ
อ.ศรีสาคร
อ.ตากใบ
อ.ระแงะ
อ.แวง
อ.สุคิริน
อ.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงปาดี
อ.จะแนะ
อ.เจาะไอรอง
๖๙. ปตตานี (๑๒ อำเภอ)
อ.เมืองปตตานี
อ.กะพอ
อ.โคกโพธิ์
อ.ทุ่งยางแดง
อ.ปานาเระ
อ.มายอ
อ.แม่ลาน
อ.ไมแก่น
อ.ยะรัง
อ.ยะหริ่ง

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.บชร.๔
ศบภ.บชร.๔
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.มทบ.๔๑
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

พล.ร.๑๕
ศบภ.ฉก.นย.ภต.
ศบภ.ฉก.นย.ภต.

และ
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ภต.

ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.ฉก.นย.ภต.
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ผูแทน ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.นพค.๔๔ ฯ

ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖

มทบ.๔๖
นพค.๔๔ฯ
และ
นพค.๔๔ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.สายบุรี
อ.หนองจิก
๗๐. พังงา (๘ อำเภอ)
อ.เมืองพังงา
อ.กะปง
อ.เกาะยาว
อ.คุระบุรี
อ.ตะกั่วทุ่ง
อ.ตะกั่วปา
อ.ทับปุด
อ.ทายเหมือง
๗๑. พัทลุง (๑๑ อำเภอ)
อ.เมืองพัทลุง
อ.กงหรา
อ.เขาชัยสน
อ.ควนขนุน
อ.ตะโหมด
อ.บางแกว
อ.ปากพะยูน
อ.ปาบอน
อ.ปาพะยอม
อ.ศรีบรรพต
อ.ศรีนครินทร์
๗๒. ภูเก็ต (๓ อำเภอ)
อ.เมืองภูเก็ต
อ.กะทู
อ.ถลาง
๗๓. ยะลา (๘ อำเภอ)
อ.เมืองยะลา
อ.กาบัง
อ.ธารโต
อ.บันนังสตา

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.มทบ.๔๖
ศบภ.มทบ.๔๖
ผูแทน ศบภ.ทรภ.๓

ทรภ.๓

ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ผูแทน ศบภ.พล.พัฒนา ๔

พล.พัฒนา ๔,

ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔

สนภ.๔ฯ
และ
นพค.๔๓ฯ
นพค.๔๓ฯ

ศบภ.สนภ.๔ ฯ
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.พล.พัฒนา ๔
ศบภ.นพค.๔๓ฯ
ผูแทนศบภ.ทรภ.๓

ทรภ.๓

ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ศบภ.ทรภ.๓
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕

พล.ร.๑๕
นพค.๔๒ฯ
และ
นพค.๔๒ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต
อ.เบตง
อ.ยะหา
อ.รามัน
อ.กรงปนัง
๗๔. ระนอง (๕ อำเภอ)
อ.เมืองระนอง
อ.กะเปอร์
อ.กระบุรี
อ.ละอุ่น
อ.สุขสำราญ
๗๕. สงขลา (๑๖ อำเภอ)
อ.เมืองสงขลา
อ.สทิงพระ
อ.จะนะ
อ.นาทวี
อ.เทพา
อ.สะบายอย
อ.ระโนด
อ.กระแสสินธุ์
อ.รัตภูมิ
อ.สะเดา
อ.หาดใหญ่
อ.นาหม่อม
อ.ควนเนียง
อ.บางกล่ำ
อ.สิงหนคร
อ.คลองหอยโข่ง
๗๖. สตูล (๗ อำเภอ)
อ.เมืองสตูล
อ.ควนกาหลง
อ.ควนโดน
อ.ทุ่งหวา
อ.ท่าแพ

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

ทบ.

ทร.

ทอ.

หน่วย
รับผิดชอบ

ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.นพค.๔๒ ฯ

ศบภ.พล.ร.๑๕
ศบภ.พล.ร.๑๕
ผูแทน ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.มทบ.๔๔
ศบภ.มทบ.๔๔
ผูแทน ศบภ.มทบ.๔๒

มทบ.๔๔

มทบ.๔๒,
ศบภ.ทรภ.๒

พล.ร.๕,
ศบภ.บน.๕๖

ศบภ.ทรภ.๒

ทรภ.๒
และ

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

บน.๕๖

ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.มทบ.๔๒
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.ทรภ.๒
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.นพค.๔๕ฯ
ศบภ.นพค.๔๕ฯ
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.บน.๕๖
ศบภ.บน.๕๖
พล.ร.๕
นพค.๔๕ฯ
และ
นพค.๔๕ฯ

จังหวัด
อำเภอ/เขต

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ.
สป.

บก.ทท.

อ.ละงูหัว
อ.มะนัง

ทร.

ทอ.

ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ผูแทน ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕

๗๗. สุราษฎรธานี (๑๙ อำเภอ)

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อ.กาญจนดิษฐ์
อ.ดอนสัก
อ.เกาะสมุย
อ.เกาะพะงัน
อ.ไชยา
อ.ท่าชนะ
อ.คีรีรัฐนิคม
อ.บานตาขุน
อ.พนม
อ.ท่าฉาง
อ.บานนาสาร
อ.บานนาเดิม
อ.เคียนซา
อ.เวียงสระ
อ.พระแสง
อ.พุนพิน
อ.ชัยบุรี
อ.วิภาวดี

ทบ.

หน่วย
รับผิดชอบ

พล.ร.๕,
ทรภ.๒,
บน.๗
และ
นพค.๔๖ฯ
นพค.๔๖ฯ

ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.ทรภ.๒
ศบภ.บน.๗
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ

ศบภ.บน.๗
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.พล.ร.๕
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ

ศบภ.บน.๗
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ
ศบภ.นพค.๔๖ ฯ

หมายเหตุ ปรับชือ่ จทบ. ต่างๆ ใหสอดคลองกับที่ ทบ. เสนอขออนุมตั แิ นวทางการแปรสภาพ จทบ.(ตัวย่อจังหวัด)
เปน มทบ.(หมายเลข) ไดแก่ จทบ.ร.บ. เปน มทบ.๑๖, จทบ.ก.จ. เปน มทบ.๑๗, จทบ.ส.บ. เปน มทบ.๑๘,
จทบ.ส.ก. เปน มทบ.๑๙, จทบ.ส.ร. เปน มทบ.๒๕, จทบ.บ.ร. เปน มทบ.๒๖, จทบ.ร.อ. เปน มทบ.๒๗,
จทบ.ล.ย. เปน มทบ.๒๘, จทบ.ส.น. เปน มทบ.๒๙, จทบ.น.พ. เปน มทบ.๒๑๐, จทบ.พ.ย. เปน มทบ.๓๔,
จทบ.อ.ต. เปน มทบ.๓๕, จทบ.พ.ช. เปน มทบ.๓๖, จทบ.ช.ร. เปน มทบ.๓๗, จทบ.น.น. เปน มทบ.๓๘,
จทบ.พ.ล. เปน มทบ.๓๙, จทบ.ต.ก. เปน มทบ.๓๑๐, จทบ.ท.ส. เปน มทบ.๔๓, จทบ.ช.พ. เปน มทบ.๔๔,
จทบ.ส.ฎ. เปน มทบ.๔๕ และ จทบ.ป.น. เปน มทบ.๔๖ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

การแบ่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยพื้นที่ทางน้ำ ของ ศบภ.ทร. ดังนี้
หน่วย
ศบภ.ทรภ.๑

พื้นที่ทางน้ำ
พื้ น ที่ ท างทะเล เกาะแก่ ง ต่ า งๆ และชายฝ ง ทะเลด า นอ่ า วไทยตอนบน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ของ ทรภ. ๑ (จ.ตราด, จ.จันทบุรี, จ.ระยอง, จ.ชลบุรี,
จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สมุทรปราการ, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม,จ.เพชรบุรี,
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร)

ศบภ.ทรภ.๒

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝงทะเล ผูแทน ศบภ.ทรภ.๒
ดานอ่าวไทยตอนล่าง ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบภ.ทรภ. ๒ (จ.สุราษฎร์ธานี,
จ.นครศรีธรรมราช, จ.พัทลุง, จ.สงขลา, จ.ปตตานี และ จ.นราธิวาส)

ศบภ.ทรภ.๓

พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝงทะเลดานทะเลอันดามัน ในพื้นที่ ผูแทน ศบภ.ทรภ.๓
รับผิดชอบของ ศบภ.ทรภ.๓ (จ.ระนอง, จ.พังงา, จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, จ.ตรัง
และ จ.สตูล)

ศบภ.ฐท.กท.

พื้นที่บริเวณสองฝงแม่น้ำเจาพระยา และลำคลองที่เรือเขาถึง ระหว่าง ผูแทน ศบภ. ฐท.กท.
สะพานพระรามหก ถึงสะพานกรุงเทพฯ รวมทั้ง พื้นที่ใกลเคียงอื่นๆ ตามที่
ไดรับการรองขอ หรือสั่งการจาก ศบภ.ทร.

ศบภ.กปช.จต.

พื้นที่ทางน้ำ ไดแก่ ทะเล อ.เกาะกูด อ.เกาะชาง เกาะต่างๆ และชายฝง ผูแทน ศบภ.กปช.จต.
ทะเลในพื้นที่ รับผิดชอบของ มชด./๑
แม่น้ำโขง ดอนต่างๆ และชายฝงแม่น้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของ นรข.
ผูแทน ศบภ.นรข.

ศบภ.นรข.

ผูแทน กห.
ผอ.กพร.กภ.๑ กร.

หมายเหตุ
๑. ผอ.ศบภ.กห., ผอ.ศบภ.สป., ผอ.ศบภ.บก.ทท. และ ผอ.ศบภ.เหล่าทัพ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอำนาจ
ในการสั่งการสำหรับ ผูแทน กห. ใน กปภ.อ/กปภ.จ. จะทำหนาที่เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของทหาร
ในพื้นที่ต่างๆ ตามตารางแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ เวนแต่มีการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อใหการสนับสนุนการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่เปนไปอย่างมีเอกภาพและเกิดการบูรณาการ
๒. ผูแทน กห. ใน กปภ.อ/กปภ.จ. และหน่วยรับผิดชอบในจังหวัด จะตองสนับสนุนอำเภอ และจังหวัด ในการ
จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัย
ดานต่างๆ ใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ซึ่ง กปภ.อ./กปภ.จ. มีหนาที่
ที่สำคัญ สรุปไดดังนี้ ๑) กำหนดแนวทาง/ดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมความพรอม
รับมือกับสาธารณภัยของ กปภ.องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น/กปภ.อ./กปภ.จ. ๒) เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในระดับ ๒ ใหเสนอผูอำนวยการจังหวัด
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ๓) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูล
ทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ภาคเอกชน และจังหวัดขางเคียง โดยใหและรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ ๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย

๓. ศบภ.สป., ศบภ.บก.ทท. และ ศบภ.เหล่าทัพ สามารถเขาไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดตามตารางแบ่งมอบนี้ได ทั้งนี้ควรสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซอน โดยหน่วยสามารถ
ให ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย หรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น ส่ ว นราชการอื่ น ๆ เมื่ อ ได รั บ การประสานหรื อ เมื่ อ
มีความจำเปนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งประเมินแลวว่าจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่อื่นๆ สามารถจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือไดตามความจำเปนและเหมาะสม
เพื่อใหทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หนาที่ ๑๓๘ ของ ๑๓๘ หนา

แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

ผนวก ง
แบบรายงานการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห.
หน่วย........................................................................
๑. ประเภทของภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯ).............................................................................
๒. วัน,เดือน,ป ที่เกิดภัย......................................................................................................................................
๓. สถานที่เกิดภัย ( ใหระบุบานเลขที่, ถนน, หมู่บาน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ) .................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ความเสียหาย ( โดยประมาณ )......................................................................................................................
๔.๑ ประชาชนรวม จำนวน...............คน เสียชีวิต จำนวน............ คน บาดเจ็บ จำนวน............. คน
๔.๒ บานเรือนที่พักอาศัย จำนวน.................................. หลัง
๔.๓ ทรัพย์สินอื่นๆ ( เช่น พื้นที่การเกษตร อาคาร/สถานที่ สิ่งสาธารณูปโภคฯ คิดเปนมูลค่า/บาท )
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. การช่วยเหลือของหน่วยทหารในพื้นที่ ( อาจแสดงดวยตารางก็ได)
๕.๑ กำลังพล จำนวน............ คน
๕.๒ ยุทโธปกรณ์ จำนวน............... รายการ
๕.๓ เครื่องมือ เครื่องใช จำนวน................ รายการ
๕.๔ การใชเงินทดรองราชการ จำนวน .......................บาท
๕.๕ อื่นๆ จำนวน....................รายการ ( เช่น อาหาร ยารักษาโรค การรักษาพยาบาล ฯ เปนตน )
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖. ความตองการการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ/ส่วนกลาง.............................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)
(.............................................. )
ตำแหน่ง.....................................................
…..../…...…./….....

จัดพิมพ์โดย : สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๙๑๐ ๑๕๕๘ โทรสาร ๐ ๒๙๑๐ ๑๕๕๘ โทร.ทหาร ๕๘ ๕๓๓๑๖

แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ลาดับที่
1

ชื่อแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และพื้นที่ดาเนินการ (ถ้ามี)

โครงการติดตั้งสัญญาณ

ติดตั้งไฟกระพริบ

จราจร

บริเวณทางแยก หรือจุดเสี่ยง
ภายในตาบล

ปี
2560
-

งบประมาณ (บาท)
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
-

100,000

100,000

ปี
2564

แหล่ง
งบประมาณ

100,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางภายใน
ตาบมากยิ่ขึ้น

ภาคผนวก ฒ

ภาคผนวก

ข

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1
(INITIAL DISASTER ASSESSMENT FORM)

แบบประเมินภัยพิบตั ิขนต้
ั ้ น ระยะที่ 1

ภาคผนวก ณ

หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน ______________________

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ทําการประเมิน
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________
อําเภอ
พิกัด (GPS) LAT

เวลา
หมู่ที่ ____________________________
ตําบล
จังหวัด
LONG

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DaNA Team)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail/ID LINE

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คําชี้แจง

กรุณาใส่เครื่องหมาย

ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง

3.1 ชนิดของภัยและลักษณะของภัย
ชนิดของภัย
อุทกภัย
( ) น้ําท่วมฉับพลัน
( ) น้ําไหลหลาก
( ) วาตภัย
ดินโคลนถล่ม
( ) การร่วงหล่น (Falls)

ลักษณะของภัย
( ) น้ําท่วมขัง
( ) น้ําล้นตลิ่ง
( ) น้ําทะเลหนุน
( ) น้ําป่าไหลหลาก
( ) อื่นๆ ระบุ
( ) การลื่นไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1

แบบประเมินภัยพิบตั ิขนต้
ั ้ น ระยะที่ 1

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่ เดือน
สิ้นสุดวันที่
เดือน
( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่ เดือน

หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน ______________________

พ.ศ.
พ.ศ.

เวลาประมาณ
เวลาประมาณ

น.
น.

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตําบล
จังหวัด
พิกัด GPS LAT

หมู่ที่____________________________
อําเภอ
LONG

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภั ย ขนาดเล็ ก โดยมี ผู้ อํ า นวยการอํ า เภอ ผู้ อํ า นวยการท้ อ งถิ่ น และ/หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.1.1 ประชาชนรวม
4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

ประชาชนที่ต้องอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ประชาชนที่สูญหาย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน
คน
คน
คน
คน

2

แบบประเมินภัยพิบตั ิขนต้
ั ้ น ระยะที่ 1

4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ

หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน ______________________

( ) ไม่มี

( ) ไม่ทราบ
จํานวน
จํานวน

คน
คน

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน)
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมด
จํานวน
คน
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน
คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์
( ) 4 ล้อ
( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร
( ) รถแมคโคร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ

( ) 6 ล้อ

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ
ใช้งานได้ปกติ

( ) 10 ล้อ

การใช้งาน
ไม่ปกติ แต่ทํางานได้
เป็นระยะๆ

เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้

ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ ระบุ
3
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หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน ______________________

6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ
( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้
( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้
( ) เสียหายทั้งหมด

จํานวน
จํานวน
จํานวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลําดับความต้องการแต่ละด้าน)
7.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย
( ) รถบรรทุกน้ํา
( ) รถกู้ภัย
( ) เรือท้องแบน/ แพยาง
( ) เครื่องปั่นไฟ
( ) รถปั่นไฟ
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
( ) รถขุดตัก
( ) รถผลิตน้ําดื่ม
( ) รถประกอบอาหาร
( ) วิทยุสื่อสาร
( ) โดรน
( ) เรือผลักดันน้ํา
( ) อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ํา
( ) เสื้อชูชีพ
( ) สน็อคเกอร์
( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง
( ) เครื่องสูบน้ําระยะไกล
( ) เครื่องสูบน้ํา
( ) รถสื่อสาร
( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 การให้ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
( ) ข้าวกล่อง
( ) น้ําดื่ม
( ) เสื้อผ้า
( ) ยารักษาโรค
( ) อาหาร / เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คัน
คัน
ลํา
เครื่อง
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
ลํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

อัน
อัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
คัน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ชุด
ชุด
ลิตร / ขวด
ชุด
ชุด
ชุด
4

แบบประเมินภัยพิบตั ิขนต้
ั ้ น ระยะที่ 1

()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน ______________________

สุขาเคลื่อนที่
ของใช้ส่วนตัว (สบู่ แขมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน)
ไฟฉาย
ยากันยุง
ผ้าอนามัย
ชุดชั้นในชาย
ชุดชั้นในหญิง
กระดาษชําระ
น้ํามันเชื้อเพลิง
ถุงดําสําหรับขับถ่าย
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เต้นท์สนาม
ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ
ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)
อื่นๆ ระบุ

7.3 การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์
( ) สะพานเหล็กชั่วคราว Bailey bridge
( ) ถนน
( ) อื่นๆ ระบุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ผลิตได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ห้อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กล่อง/วัน
ชุด
ชุด

จํานวน
จํานวน
จํานวน

แห่ง
สาย

7.4 ความต้องการเร่งด่วน ระบุ ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. ความต้องการด้านบุคลากร
( ) ทีมค้นหา
( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย
( ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
( ) ตํารวจ/ตชด./ทหาร
( ) อื่นๆ ระบุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คน
ตัว
คน
คน
หน่วย
คน

************************
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ภาคผนวก ต

ภาคผนวก ถ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
ด่วนที่สุด ที่ ............./....................
จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ถึง นายอำเภอเขื่องใน

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ....

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย  ไฟป่า  อากาศหนาว
 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  สารเคมีและวัตถุอันตราย  อุบัติเหตุ  ทุ่นระเบิด กับระเบิด
 การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ  การก่อวินาศกรรม  อืน่ ๆ....................................................
 การอพยพประชาชนและส่วนราชการ  อื่นๆ........................................................................................
ความรุนแรงและลักษณะของภัย  เล็กน้อย  ปานกลาง  รุนแรง ลักษณะของภัย..............
2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น. ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น.
3. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้.......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ราษฎรที่ประสบภัย
4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2 บาดเจ็บ...................คน
4.3 เสียชีวิต...........คน 4.4 สูญหาย.............คน 4.5 อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน
5. พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย
5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร โรงงาน........แห่ง
วัด...........แห่ง สถานที่ราชการ............แห่ง อื่นๆ............................................................................................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5.2 พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร พืชไร่..............ไร่ นา...........ไร่ สวน..............ไร่ บ่อปลา..............บ่อ
บ่อกุ้ง..............บ่อ สัตว์เลี้ยง (โค.............ตัว สุกร...............ตัว เป็ด/ไก่................ตัว) อื่นๆ.......................
ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน.............สาย สะพาน................แห่ง คอสะพาน..............แห่ง ฝาย............แห่ง
อื่นๆ.................................................................... ความเสียหายประมาณ ....................................บาท
รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................บาท
6. การบรรเทาภัย
เทศบาล/อบต. .............ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบือ้ งต้นแล้ว
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ รถดับเพลิง...........คัน รถบรรทุกน้ำ...........คัน รถกู้ภัย..........คัน รถบรรทุก...........คัน
เรือ.............ลำ เครื่องสูบน้ำ............. เครื่องมือ อื่นๆ....................
7.1 ส่วนราชการ..............หน่วยงาน
7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน
8. การดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่..........................................................................
 ส่วนราชการอื่น (ชื่อ)..........................................  ภาคเอกชน (ชื่อ)...................................................
........................................................ผู้รายงาน
(นายวิลาศ ไชยดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น

