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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
             องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ (ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้้าที่
ส ำคัญ ฯลฯ) ต ำบลกลำงใหญ่  อ ำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี   ตั้งอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือระดับ 
น้ ำทะเล ประมำณ  68 เมตร มีเนื้อที่ประมำณ 41.9 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 26,187 ไร่             
มีลักษณะสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบ  ดินเป็นดินร่วนปนทรำย  มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง  พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส ำหรับเกษตรกรรม  มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

      ทิศเหนือ    ติดต่อกับต้าบลดงแคนใหญ่  อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว  จังหวัดอุบลราชธานี 
     ทิศใต ้   ติดต่อกับต้าบลบ้านไทย  อ้าเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี   
     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต้าบลบึงแก  อ้าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต้าบลบ้านกอก  อ้าเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น  41.9  ตำรำงกิโลเมตร  

หรือ 26,187.5 ไร่     แยกเป็นหมู่บ้ำนได้จ ำนวน  11  หมู่บ้ำน  ดังนี้.-   
  1.1.2.1   บ้ำนกลำงใหญ่   หมู่ที่  1   
  1.1.2.2   บ้ำนกลำงใหญ่   หมู่ที่  2   
  1.1.2.3   บ้ำนกลำงใหญ่   หมู่ที่  3   
  1.1.2.4   บ้ำนไผ่    หมู่ที่  4   
  1.1.2.5   บ้ำนสวน      หมู่ที่  5   
  1.1.2.6   บ้ำนโคก    หมู่ที่  6   
  1.1.2.7   บ้ำนไผ่    หมู่ที่  7   
  1.1.2.8   บ้ำนไผ่    หมู่ที่  8   
  1.1.2.9   บ้ำนกลำงใหญ่   หมู่ที่  9   
  1.1.2.10 บ้ำนไผ่    หมู่ที่  10   
  1.1.2.11 บ้ำนโคก    หมู่ที่  11   
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น  5,224  คน   
   จ ำแนกเป็นเพศชำย   2,587 คน 
        เพศหญิง  2,637 คน 

จ ำนวนครัวเรือน 1,381  ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ  98  
ข้อมูล ณ วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.  2561              

รำยละเอียด ดังนี้.- 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ชำย หญิง 

1 บ้ำนกลำงใหญ่ 176 312 340 652  
2 บ้ำนกลำงใหญ่ 95 158 189 347  
3 บ้ำนกลำงใหญ่ 116 273 263 536  
4 บ้ำนไผ่ 152 270 280 550  
5 บ้ำนสวน 127 210 221 431  
6 บ้ำนโคก 98 185 171 356  
7 บ้ำนไผ่ 97 193 177 370  
8 บ้ำนไผ่ 168 333 316 649  
9 บ้ำนกลำงใหญ่ 159 271 277 548  

10 บ้ำนไผ่ 111 204 223 427  
11 บ้ำนโคก 95 178 180 358  
 รวม 1,394 2,624 2,660 5,224  

 

            (ท่ีมำ : ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี  ณ  2  กรกฎำคม  2561) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
              ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลกลำงใหญ่  ประมำณร้อยละ 80  ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม  รองลงมำ ได้แก่ อำชีพรับจ้ำงทั่วไป   ทั้งนี้ เนื่องจำกสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมกำรเพำะปลูก 
กำรเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น    
           เฉลี่ยรำยได้ประชำกรต่อหัว/ต่อปี  30,000 – 50,000 บำท  

          ที่มำ : (ข้อมูลประชำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่) 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีเส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญสำมำรถเดินทำง

ติดต่อกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย,องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนรัง , เทศบำลต ำบลบ้ำนกอก  
และอ ำเภอต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว  โดยต ำบลกลำงใหญ่  ติดต่อกับทำงหลวงแผ่นดิน 1 สำย  คือ ถนนแจ้งสนิท 
( เส้นทำงหมำยเลข 23 ) และทำงหลวงท้องถิ่น  2  สำย ( เส้นทำงหมำยเลข  2405 และ 2406 )  เชื่อมระหว่ำง 
หมู่บ้ำน  และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังกระจำยตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ  หลำยสำย  อีกทั้งมีเส้นทำง         
กำรคมนำคมขนส่งติดต่อกับ  อ ำเภอและจังหวัด ได้อย่ำงสะดวกสบำย  ทั้งทำงรถยนต์  และรถโดยสำรประจ ำทำง 

 

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่รำบ   

มีล ำห้วย  2  สำย  คือ  ล ำห้วยน้ ำก่ ำ  ไหลผ่ำนพ้ืนที่หมู่บ้ำน  ตั้งแต่หมู่ที่  2 , 3 , 9  และ  ล ำห้วยล ำเหมือง  
ไหลผ่ำนพ้ืนที่หมู่บ้ำน  ตั้งแต่หมู่ท่ี  4 , 7 , 8   
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    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
           สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่       
ส่วนใหญ่เกิดภัยจำกวำตภัย   โดยมีปัจจัยเสี่ยงมำจำกมีพ้ืนที่รำบลุ่มเป็นบริเวณกว้ำง  โดยเฉพำะในพ้ืนที่หมู่ที่  
4 , 7 , 8 และ 10  บ้ำนไผ่  ที่ เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจำกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยดังกล่ำว  มักจะมี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งแต่กำรสูญเสียทรัพย์สิน  จนถึงบำดเจ็บเล็กน้อย 
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถำนกำรณ์สำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ที่ส ำคัญที่เกิดขึ้น

และสร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนจำกสถิติกำรเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ 1 หมู่ที่ 1,2,6,11 25 - - - 53,000.- 
๒๕60 - - - - - - - 
รวม 1 4 25 - - - 53,000.- 

  (ที่มำ : งำนบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันที่  2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 

 

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
12 พ.ค. 58 1 หมู่ 4 , 7 , 10 - 17 15,000.- 
25 พ.ค. 58 1 หมู่ 4 , 10 - 2 1,500.- 
11 พ.ค. 59 1 หมู่ 2 , 3 - 7 48,910.- 
พ.ศ. 2560 - - - - - 

รวม 3 7 - 26 65,410 

   (ที่มำ : งำนบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันที่  2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
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      (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที ่ 
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๙ 1 11 1,361 - - - 

2560 1 11 1,383 - - - 

รวม 2 22 2,744 - - - 

       (ที่มำ : งำนบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
 

 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จ านวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ 1 หมู่ที่  1 , 5 3 - - 150,000 
๒๕60 - - - - - - 
รวม 1 2 7 - - 150,000 

    (ที่มำ : งำนบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จ านวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ 1 หมู่ที่ 11 - - 1 - 
2560 1 หมู่ที่ 6 - - 7 - 
รวม 2 2 - - 8 - 

 

     (ที่มำ : งำนบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2561) 
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๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
                        จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัยและกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
ภำยใต้ฐำนข้อมูลสถำนกำรณ์สำธำรณภัย สถิติกำรเกิดภัย ควำมถี่กำรเกิดภัย และปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย สำมำรถจัดล ำดับควำมเสี่ยงจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับได ้ดังนี้ 
 

***  การจัดล าดับความเสี่ยงภัย  *** 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัย น้ ำท่วมนำข้ำว และพ้ืนที่ทำงกำรเกษตร (น้ ำรอกำรระบำย) 
2 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
3 วำตภัย พำยุลมแรงพัดหลังคำบ้ำนเรือนรำษฎรเสียหำย 
4 อัคคีภัย ไฟป่ำ ไฟไหม้ฟำงข้ำวในพ้ืนที่ไร่นำในฤดูแล้ง 
5 อุบัติเหตุจรำจรทำงถนน จักรยำนยนต์ล้มคว่ ำ จำกควำมประมำทของผู้ขับขี่ 

  
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีกำรเกิดสำธำรณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ ำ

ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง  จึงท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  สำมำรถคำดกำรณ์กำรเกิดภัยได้มำกขึ้น 
ได้แก่  อุทกภัย , ภัยแล้ง , วำตภัย , อัคคีภัย ไฟป่ำ  นอกจำกนี้ภัยจำกกำรคมนำคม (อุบัติเหตุทำงถนน)    ก็ยัง
เป็นสำธำรณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมำกขึ้น  ซึ่งกำรคำดกำรณ์ท ำได้ยำกเพรำะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ใน
บำงช่วงระยะเวลำหำกมีกำรใช้ถนนมำก  เช่น  เทศกำลต่ำงๆ จะมีแนวโน้มกำรเกิดมำกข้ึน 

 
***  ปฏิทินสาธารณภัย  *** 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลางใหญ ่จึงท าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

 

ฤดูแล้ง      
ภัยแล้ง   

  

ฤดูแล้ง          
พายุฤดู
ร้อน 

    
ฤดูรอ้น         

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรำนต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว           ฤดู
หนำว 

 

หมายเหตุ   :   การเฝ้าระวังตลอดทั้งปี 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๖ 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นกับ 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงกำรฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสำธำรณภัยตำมแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้  ให้เป็นไปตำมควำมหมำย “สำธำรณภัย” ตำมมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

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

ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นไปตำมระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยของแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕58 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ ำนวนประชำกร ขนำดของภัย ควำมรุนแรง 
ผลกระทบและควำมซับซ้อนของภัยหรือควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสำธำรณภัย ที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย    
ใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

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

ระดับ กำรจัดกำร ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
๑ สำธำรณภัยขนำดเล็ก ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ควบคุมและสั่งกำร 
๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 
๓ สำธำรณภัยขนำดใหญ่ ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 
๔ สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี ซึ่ งนำยกรัฐมนตรี

มอบหมำย ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่     
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น   ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๐ จะเข้ำด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพ้ืนที่
โดยเร็วเป็นล ำดับแรก  มีอ ำนำจสั่งกำร ควบคุม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร 
รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น  ประเมินโอกำสกำรขยำยควำมรุนแรงของภัย เพ่ือรำยงำนนำยอ ำเภอให้เสนอ
ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำประกำศหรือยกระดับของภัยจำกสำธำรณภัยขนำดเล็กเป็นสำธำรณภัยขนำด
กลำงต่อไป 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๗ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์       
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ประเทศมีควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น 
โดยกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภั ย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
น ำไปสู่กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้ำสู่ “กำรรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่ำงยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
            ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรฟ้ืนฟูอย่ำงยั่งยืน 
            ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นกำรลดโอกำสที่จะได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรวิเครำะห์และ 
จัดกำรกับปัจจัยที่เป็นสำเหตุและผลกระทบของสำธำรณภัย  เพ่ือลดควำมล่อแหลม  ลดปัจจัยที่ท ำให้เกิด 
ควำมเปรำะบำง และเพ่ิมศักยภำพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำในปัจจุบัน 
รวมถึงป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นกำรเผชิญเหตุและจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โดยกำร
จัดระบบ กำรจัดกำรทรัพยำกรและภำรกิจควำมรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงลดควำมสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ทรัพยำกร
สภำพแวดล้อม  สังคม  และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นกำรปรับสภำพระบบสำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีวิต และสภำวะวิถีควำมเป็นอยู่ของชุมชน       
ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภำวะปกติ หรือพัฒนำให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม (Build Back Better and Safer)
ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรน ำปัจจัยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยมำด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ซึ่งหมำยรวมถึง
กำรซ่อมสร้ำง (reconstruction) และกำรฟื้นสภำพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศให้ได้มำตรฐำนตำมหลักสำกล 
โดยกำรจัดระบบและกลไกในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดกำร   
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติ กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นส ำคัญ 

  แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่       
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำก  
ในกำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย หำกได้รับกำรพัฒนำศักยภำพรวมทั้งมีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นก็จะสำมำรถท ำให้ชุมชนของตนมีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัย  โดยกำรมีส่วนร่วมของคนหลำกหลำย
กลุ่มในชุมชน 
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      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมำณในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่
มีทีม่ำจำก 2 แหล่งงบประมำณ ได้แก่  
   (๑) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ (โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมำณอ่ืนๆ (งบกลำงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จัดท ำกรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  โดยก ำหนดให้มีรำยละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ในกำรจัดกำรให้มี
เครื่องหมำยสัญญำณหรือสิ่งอื่นในกำรแจ้งให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรเกิดหรือจะเกิดสำธำรณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยำนพำหนะ 
เพ่ือใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

         (๒) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ตั้งงบกลำงให้เพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุ     
สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  น ำเงินงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ำยเพ่ือบรรเทำ/ช่วยเหลือควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ประสบสำธำรณภัยเป็นล ำดับแรก ทั้งนี้ หำก
งบประมำณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมำณเหลือจ่ำย  หรืองบประมำณในแผนงำน/โครงกำรอ่ืนที่ยังไม่มี    
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ำย ไปตั้งเป็นงบประมำณส ำหรับจ่ำยเพ่ิมเติมได้  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และหลักเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรตั้งงบประมำณ  เพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เทศบำล  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั ง ไม่มี 
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่          
  ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรอ ำนวยกำร ควบคุม สั่งกำร และประสำน
กำรปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ  ซึ่งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กลำงใหญ่  ต้องมีกำรเชื่อมโยงและรับนโยบำยแผนงำนแนวทำงมำด ำเนินกำร รวมทั้งกำรประสำนกับหน่วยงำน
บริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ บูรณำกำร

พัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนภำคเอกชนให้มี
ประสิทธิภำพ โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้ำที่เสนอนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทำงปฏิบัติและประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือประกำศใช้ต่อไป  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในมำตรำ ๑๗       
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท ำหน้ำที่ บั งคับบัญชำ อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล และประสำน           

กำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ           
และปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นรองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

      ในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
และกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง (ระดับ ๔) มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมำย เป็นผู้ควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร 

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยกลำง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลำง เป็นผู้อ ำนวยกำร 
มีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภำวะปกติ ประสำนงำน และบูรณำกำรข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อม     
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภำวะใกล้เกิดภัย เตรียมกำรเผชิญเหตุ ติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 
รวมถึงวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรำยงำนและเสนอควำมเห็น
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ต่อผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติหรือนำยกรัฐมนตรีตำมแต่ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย
เพ่ือตัดสินใจในกำรรับมือกับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกำรประกอบก ำลัง
ในกำรเริ่มปฏิบัติกำร 

      (๒.๓) ภำวะเกิดภัย อ ำนวยกำรและบูรณกำรประสำนกำรปฏิบัติ ในกรณีกำรจัดกำร
สำธำรณภัยขนำดเล็ก (ระดับ ๑) และขนำดกลำง (ระดับ ๒) ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง
รับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำร ประเมินสถำนกำรณ์ และสนับสนุนกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ รำยงำนสถำนกำรณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอควำมคิดเห็นต่อผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) และนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี        
ทีน่ำยกรัฐมนตรีมอบหมำย ในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง ท ำหน้ำที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติของกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ในกรณียกระดับเป็น   
กำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนำดร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นผู้อ ำนวยกำร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ ำนวยกำร 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน ประสำนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรหรือแผนเผชิญเหตุตำมประเภทควำมเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งด ำเนินกำรสนับสนุน       
กำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ  เมื่อเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในฐำนะผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ ำนำจหน้ำที่และแนวทำงปฏิบัติ
ตำมหมวด ๓ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมท่ีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดมอบหมำย โดยมีนำยอ ำเภอ เป็นผู้อ ำนวยกำร 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
ของเมืองพัทยำให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอบำงละมุง รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 
และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่
อ่ืนเมื่อได้รับกำรร้องขอ โดยมีนำยกเมืองพัทยำ เป็นผู้อ ำนวยกำร 
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              (๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำลนครอุบลรำชธำนี  ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
อุบลรำชธำนี  และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอเขื่องใน รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือ
ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับ    กำรร้องขอ 
โดยมีนำยกเทศมนตรี เทศบำลนครอุบลรำชธำนี เป็นผู้อ ำนวยกำร 

 

      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กรบริหำรส่วนต ำบล 
กลำงใหญ่ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ  ตำมที่
ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบำลบ้ำนกอก และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย  หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับกำรร้องขอ โดยมีนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นผู้อ ำนวยกำร 
 

    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รำยละเอียดกำรปฏิบัติปรำกฏตำมบทที่ ๔ กำรปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพ้ืนที่  ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำร  เพ่ือท ำหน้ำทีจ่ัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับ
เข้ำสู่ภำวะปกติ พร้อมทั้งประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสำน
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอในเขต
พ้ืนที ่อ ำเภอเขื่องใน ทรำบทันที  
    หำกประเมินสถำนกำรณ์สำธำรณภัยและเกินขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรเข้ำจัดกำรกับสำธำรณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์
สำธำรณภัยได้โดยล ำพัง   ให้รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ  และขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ ำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ  
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอเขื่องใน) 

 

 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อ านวยการจังหวัด 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน)ี 
รองผู้อ านวยการจังหวัด 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) 
 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเมืองพัทยำ) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยำ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบำล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๑๓ 
 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่                            
          (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่    
เพ่ือท ำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ  พร้อมทั้งประสำนกับ  
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำร
จัดกำรสำธำรณภัยทุกขั้นตอน  หำกในกรณีไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตำมขีดควำมสำมำรถ 
โดยล ำพัง ให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง และหรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ  โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น เป็นผู้
ควบคุมและสั่งกำร 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ                ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)                  (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนอ ำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรำยงำน
สถำนกำรณส์ำธำรณภัยทีเ่กิดข้ึนตำมข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยมีควำมรุนแรงให้ประสำนขอก ำลังสนับสนุนจำก        
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ/จังหวัด ตำมล ำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ และ  
สำธำรณภัยมีควำมรุนแรงขยำยเป็นวงกว้ำง  ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
รำยงำนผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ  พร้อมทั้งประสำนกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลต ำบล
บ้ำนกอก และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย  ให้สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 

จัดต้ัง 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่) 
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           (2) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนกอก และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนไทย  ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ให้กำรสนับสนุนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรและกำรประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
         ในกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยร่วมระหว่ำงพลเรือนกับทหำรนั้น  

จะต้องมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรสำธำรณภัยของกองอ ำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  กับศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 51 
ส ำนักงำนพัฒนำภำค 5 หน่วยบัญชำกำร ทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย  หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยกองบิน 21 หรือ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มณฑลทหำรบกที่ 22            
 ทั้งนี้   ฝ่ำยทหำรอำจพิจำรณำจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนหรือศูนย์ปฏิบัติงำนร่วมระหว่ำงพลเรือนกับ
ทหำร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถำนกำรณ์สำธำรณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทำงปฏิบัติสอดคล้องกับแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกระทรวงกลำโหม แผนกำรป้องกันและบรรเทำ      สำธำรณภัยจังหวัด
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕60 และข้อตกลงว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำร
จังหวัดกับหน่วยงำนทหำรในพ้ืนที่  ทั้งนี้รำยละเอียดกำรแบ่งมอบพ้ืนที่ในกำรช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของ
หน่วยทหำรปรำกฏตำมภำคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนกำรปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง  เพ่ือให้สำมำรถติดต่อประสำนงำน 
สั่งกำร  รำยงำน   กำรปฏิบัติ และสถำนกำรณ์ระหว่ำงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เทศบำลต ำบลบ้ำนกอก    
เพ่ือร่วมปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่ำง
มีเอกภำพ 

         (๒) จัดท ำแผนประสำนงำนกับองค์กำรสำธำรณกุศล และให้องค์กำรสำธำรณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ 

         (๓) องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 
ร่วมกับองค์กำรสำธำรณกุศลจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรสนับสนุนทรัพยำกร เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพ่ือกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปฏิบัติในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น ถ้ำองค์กำรสำธำรณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรำยและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปยังพ้ืนที่อันตรำย พร้อมทั้ง  
แจ้งหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด ำเนินกำรควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับกำรประสำนจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ หรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  เช่น  ต ำรวจ  เทศบำล เป็นต้น  ให้องค์กำรสำธำรณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ 
และให้รำยงำนตัว  ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ หรือผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น   
เพ่ือรับมอบหมำยภำรกิจในกำรปฏิบัติกำร 
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         (๖) กรณีหลังเกิดสำธำรณภัย ให้องค์กำรสำธำรณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับกำรอพยพ 
ประสำนหน่วยแพทย์และพยำบำล อีกทั้งให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสำธำรณภัย พร้อมทั้ง
ล ำเลียงผู้ได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย 
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับกำรอพยพ 
 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่                            
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

 

ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

มูลนิธิกู้ภัย อ ำเภอเขื่องใน 
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
..................................................... 
..................................................... 
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สำยด่วน  1669 

-เจ้ำหน้ำที่เวรประจ ำวันของศูนย์ฯ 
-ระบบตอบรับอัตโนมัติ /  
มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
กลำงใหญ่ ฉบับนี้  มุ่งด ำเนินงำนตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยตำมแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้บรรลุผลส ำเร็จในทำงปฏิบัติ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญใน
กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนใน
พ้ืนที ่ตำมแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันบรรเทำกำรลดผลกระทบจำกสำธำรณภัย และกำรเตรียม
ควำมพร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นกำรลดโอกำสที่จะได้รับ
ผลกระทบทำงลบจำกสำธำรณภัยอย่ำงเป็นระบบ  โดยกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยที่เป็นสำเหตุ
และผลกระทบของสำธำรณภัย  เพ่ือก ำหนดนโยบำย มำตรกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถลดควำมล่อแหลม 
ลดปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเปรำะบำง และเพ่ิมศักยภำพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในกำรจัดกำร
ปัญหำ โดยมีเป้ำหมำยในกำรลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันควำมเสียหำย   
ที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 
 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมำยถึง โอกำสที่สำธำรณภัย ท ำให้เกิด
ควำมสูญเสียต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สิน ควำมเป็นอยู่ และภำคบริกำรต่ำงๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลำใด
เวลำหนึ่งในอนำคต ซึ่งสำมำรถแทนด้วยสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ควำมเสี่ยง ได้แก่ 
ภัย ควำมล่อแหลม ควำมเปรำะบำง และศักยภำพ ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมำยถึง 
กระบวนกำรก ำหนดลักษณะ ขนำด หรือขอบเขตของควำมเสี่ ยงโดยกำรวิเครำะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภำวะกำรเปิดรับต่อควำมเสี่ยง (exposure) ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) และ ศักยภำพ (Capacity)   
ในกำรรับมือของชุมชนที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรด ำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นกำร
วิเครำะห์ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดผลกระทบจำกภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในกำรวำงแผนเพ่ือจัดกำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกธรรมชำติหรือกำรกระท ำของมนุษย์ที่อำจน ำมำ
ซึ่งควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท ำให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมำยถึง กำรที่ผู้คน อำคำรบ้ำนเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่ำงๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอำจได้รับควำมเสียหำย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมำยถึง ปัจจัยหรือสภำวะใดๆ ที่ท ำให้ชุมชนหรือสังคม
ขำดควำมสำมำรถในกำรปกป้องตนเอง ท ำให้ไม่สำมำรถรับมือกับสำธำรณภัย หรือไม่สำมำรถฟ้ืนฟูได้       
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อย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกสำธำรณภัย ปัจจัยเหล่ำนี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมำนำนก่อนเกิ ด      
สำธำรณภัย และอำจเป็นปัจจัยที่ท ำให้ผลกระทบของภัยมีควำมรุนแรงมำกขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ควำมสำมำรถที่อำจจะพัฒนำต่อไปให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น 

๓.๒.๒ ขั ้นตอนการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน 
ได้แก่   ขั้นที่ ๑  กำรท ำควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ควำมต้องกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง และพิจำรณำถึง
ข้อมูลในอดีต  ขั้นที่ ๒ กำรประเมินภัย  ขั้นที่ ๓ กำรประเมินควำมล่อแหลม  ขั้นที่ ๔ กำรวิเครำะห์ควำม
เปรำะบำงและศักยภำพ  ขั้นที่ ๕ กำรวิเครำะห์ผลกระทบและระดับควำมเสี่ยง  ขั้นที่ ๖ กำรจัดท ำข้อมูลควำม
เสี่ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรและลดควำมเสี่ยง  ขั้นที่ ๗  กำรพัฒนำหรือปรับปรุงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
            ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำกลำงใหญ่ 
จัดทีมประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  เพ่ือเข้ำส ำรวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจำกเหตุกำรณ์     
สำธำรณภัย  และเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น       
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจสั่งกำรในกำรรับมือสถำนกำรณ์ภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) กำรก ำจัดควำมเสี่ยง 
(กำรป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) กำรแก้ไขปัญหำควำมเปรำะบำงและควำมล่อแหลม (กำรลดผลกระทบ)  (๓) กำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือสำธำรณภัย และ (๔) กำรถ่ำยโอนหรือแบ่งปันควำมเสี่ยง 
        ทั้งนี้ ตัวอย่ำงของทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมกลยุทธ์ข้ำงต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พำยุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตำรำงที่ ๓-๑ 
 

ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายโุซนร้อน      
                      และอุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ำยสิ่งก่อสร้ำงและ
โครงสร้ำงที่เปรำะ 
บำงทัง้หมดจำก
บริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รบัผล 
กระทบจำกแรงสัน่ 
และบริเวณเสี่ยงต่อ
ทรำยเดือดหรือ 
ทรำยเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีกำร
ก่อสร้ำงที่ทนต่อ
แผ่นดินไหว       
ออกกฎหมำยควบคุม
สิ่งก่อสร้ำง        
กำรซ่อมแซมและ
เสริมควำมแข็งแรง
อำคำร กำรวำงแผน
กำรใช้ที่ดิน        
โดยค ำนงึถึง      
ควำมเสี่ยง 

กำรวำงแผนเฉพำะ
กิจฉุกเฉิน           
ซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณกำรเฝ้ำระวัง
แผ่นดินไหว       
กำรซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว       
กำรจัดเตรียมสิ่งของ
ยังชีพและสิ่งของ
ส ำรองจ่ำย กำรฝึก
ทีมค้นหำและ
ช่วยเหลือ          
กำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชน 
 
 

ประกันควำมเสี่ยง
จำกแผ่นดนิไหว  
กำรรวมกลุ่ม    
ควำมเสี่ยง     
เงนิทุนส ำหรับ    
ซ่อมสร้ำง และ
กองทุนออมทรัพย์
ชุมชน  ส ำหรับกำร
ซ่อมสร้ำง  และ   
ฟื้นสภำพ 
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

พายุโซนร้อน 
และอุทกภัย 
(ตัวอย่าง) 

ย้ำยชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่ำงจำกชำยฝั่ง
และเส้นทำงพำยุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนที่
ต่ ำซ่ึงเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้ำงแนวก ำบัง
ลมหรือใช้พื้นที่  
ทำงธรรมชำติ     
ในกำรลดแรงลม 
ก่อสร้ำงคันดินหรือ
เขื่อนหรือก ำแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เป็น
แนวกั้นน้ ำ        
ยกอำคำรให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน้ ำท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ ำ  
ที่คำดกำรณ์ไว้ ใช้
แนวก ำบังธรรมชำติ 
เช่น ป่ำชำยเลน 
วำงแผนที่ดิน เป็นต้น 

กำรเฝ้ำระวัง     
กำรพยำกรณ์    
กำรเตือนภัย
ล่วงหน้ำส ำหรับ
พำยุไต้ฝุ่น        
กำรเตือนภัยน้ ำท่วม
ล่วงหน้ำ         
กำรจัดกำรและ 
กำรวำงแผนอพยพ 
กำรจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
กำรหำที่หลบพำยุ
ไต้ฝุ่นและก ำหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

ประกันควำมเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจำกภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือกำรซ่อม
ซ่อมสร้ำง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนส ำหรับ
กำรซ่อมสร้ำง
โครงกำรรับซื้อบ้ำน
ในพ้ืนที่น้ ำท่วมถึง 
 

 

  รำยละเอียดเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.disaster.go.th./หน่วยงำนภำยใน/กองนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/ดำวน์โหลด/         
ส่วนนโยบำยภัยธรรมชำติ 
 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หรือกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยแล้วจะท ำให้ทรำบถึง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ซึ่งจะท ำให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรลดควำมเสีย่ง
จำกสำธำรณภัยได้ตรงกับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น น ำไปสู่กำรลดควำมเสี่ยงอย่ำงยั่งยืน ที่หมู่บ้ำน/ชุมชนมีวิธีกำร    
รู้รับ ปรับตัวในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น เช่น กำรก ำหนดกิจกรรม โครงกำรหรือแผนงำน
ที่ก ำหนดจำกผลกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกำสในกำรได้รับผลกระทบ  
จำกสำธำรณภัยที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงเพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต
ต ำบลกลำงใหญ่  ซึ่งมีหมู่บ้ำนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสำเหตุท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกภัยต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย 

ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย เสี่ยงสูง 

เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

วำตภัย หมู่ที่ 4,10 หมู่ที ่ 2,3 หมู่ที ่ 7 เป็นพื้นที่โล่งกว้ำงรับลม โครงกำรปลูกป่ำ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ภัยแล้ง หมู่ที่ ..-.. หมู่ที ่1 - 11 หมู่ที ่..-.. - น้ ำในล ำคลองแห้งขอด ,  
ฝนทิ้งช่วง  และฝนไม่ตกต้อง
ตำมฤดูกำล 
- น้ ำในล ำคลองซึ่งเป็นแหล่ง
น้ ำต้นทุนส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ  ตื้นเขินจนไม่
เพียงพอ                       

โ ค ร ง ก ำ ร ขุ ด ล อ ก
แหล่งน้ ำสำธำรณะ
ปร ะ โ ย ช น์ ภ ำ ย ใ น
ต ำบล                                                               

อัคคีภัย หมู่ที่  4 หมู่ที ่  6 หมู่ที ่11 สภำพอำกำศร้อนจัดในฤดู
แล้ง ประกอบกับเกิดควำม
แห้งแล้วเป็นระยะเวลำนำน 

โ ค ร ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำรขยะมูลฝอย , 
โ ค ร ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุทกภัย หมู่ที่ ..-.. หมู่ที ่6 , 11 หมู่ที ่1,2 เป็นพ้ืนที่รับน้ ำผ่ำน จำกล ำ-
น้ ำชี , ฤดูฝนน้ ำระบำยได้ช้ำ 

โครงกำรขุดลอกคู
คลอง ภำยในต ำบล 

สำรเคมีและ
วัตถุอันตรำย 

หมู่ที่ ..-.. หมู่ที ่..-.. หมู่ที ่..-.. - - 

 
 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ด ำเนินกำรในบริบทของสภำพพ้ืนที่และ
สภำวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่..... - เป็นพื้นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำหลำยสำย 
พ้ืนที่เสี่ยงบำงจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
กั้นตลิ่ง โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่............. 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ ำเป็น
ประจ ำทุกปี 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

 
- ประชำชนส่วนใหญ่ปลูกบ้ำนพัก
อำศัยติดริมแม่น้ ำ โดยเฉพำะพ้ืนที่ 
หมู่ที่................................................... 
 
 
- ขำดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 
 
 

 
- ชุมชน/หมู่บ้ำน มีกำร
ฝึ ก ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทำสำธำรณภัยเป็น
ประจ ำ 
 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม ำ ต ร ฐ ำ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
 

ภัยแล้ง หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่..... - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำงเกษตร 
เกษตรกรจึงมีควำมต้องกำรใช้น้ ำ   
ในปริมำณมำกและต่อเนื่ องทั้ งปี 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 
 
- แหล่งกักเก็บน้ ำเ พ่ือกำรเกษตร  
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ ำ ล ำ ค ล อ ง ตื้ น เ ขิ น 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 
 
- มีกำรบุกรุกท ำลำยป่ำไม้          
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 

- มี เขื่อนหรือแหล่งน้ ำ
และระบบชลประทำน  
ที่ด ี
 
 
- ขุดลอกแหล่งน้ ำเดิม
เ พ่ือกักเก็บน้ ำไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
 
- มีกำรรณรงค์ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและขยำยพ้ืนที่
ป่ำ เช่น  กำรปลูกป่ำ 

วำตภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่..... - ลั กษณะภู มิ อ ำก ำศ โ ดยทั่ ว ไ ป      
อยู่ ภำยใต้ อิทธิพลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 
 
- บุคลกรที่มีควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่....... 
 
- อำคำรบ้ำนเรือนและ
สภำพแวดล้อมขำดกำรบ ำรุงดูแล
รักษำให้เกิดควำมปลอดภัย 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 

- ติดตำมสภำพ
ภูมิอำกำศโดยเฉพำะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลำกรที่เป็นกลุ่ม 
เป้ำหมำยให้ครบถ้วน 
- มี ก ำรปรั บปรุ ง และ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้ำง
ต่ำงๆ ให้มีสภำพมั่นคง
แข็งแรง สำมำรถทนต่อ
ลมพำยุได ้
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

 
อัคคีภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่..... - ประชำชนขำดควำมตระหนั ก     

ในกำรดูแลควำมปลอดภัยเรื่องกำรใช้
ไฟฟ้ำ โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่................ 
 
- ประชำชนไม่ทรำบถึงแนวทำง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 

- มีกำรอบรมให้ควำมรู้
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีกำรฝึกกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
ด้ำนอัคคีภัยเป็นประจ ำ
ทุกปี และให้ควำมรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชำชน 

สำรเคมี
และวัตถุ
อันตรำย 

 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่..... - มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีสำรเคมี
ในกำรประกอบกำรอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยเฉพำะพ้ืนที่หมู่ที่.......................... 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยจำกสำรเคมีและวัตถุ
อันตรำยของ อปท. 
- มีกำรฝึกกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
เ พ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสำรเคมีและวัตถุ
อันตรำย 
 

 
หมายเหตุ : ตัวอย่ำงตำรำงมำตรฐำนในกำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง (สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) ตำมภำคผนวก ญ 
 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีพ้ืนที่ประมำณ  41.9  ตำรำง
กิโลเมตร  สำธำรณภัยที่ส่งผลกระทบ  ได้แก่  ภัยจำก  อัคคีภัย , วำตภัย และอุทกภัย  จึงให้ควำมส ำคัญกับ   
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
                 (๑) ด้ำนโครงสร้ำง 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ได้พิจำรณำโครงสร้ำงที่สอดคล้องกับสภำพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว  และได้จัดสร้ำงเส้นทำงคมนำคม , ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ต)  และรำง
ระบำยน้ ำภำยในต ำบล  เพ่ือกำรส่งก ำลังบ ำรุง  และระบำยน้ ำข้ำมระหว่ำงเส้นทำงคมนำคมขึ้น  เพ่ือใช้ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ี 
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                 (๒) ด้ำนไม่ใช้โครงสร้ำง 
                      กำรป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้ำง เป็นกำรใช้นโยบำย กฎระเบียบ กำรวำงแผนและ
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือลดควำมเสี่ยง โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่       
กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับ 
สำธำรณภัยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของประชำชนเอง เช่น กำรเผำตอซังข้ำว กำรเผำใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเครำะห์และจัดท ำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหำปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรหำแนวทำง      
กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยอย่ำงเป็นระบบ มุ่งสู่กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         กำรเตรียมควำมพร้อมเป็นกำรด ำเนินกำรที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชำชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีองค์ควำมรู้ ขีดควำมสำมำรถ และทักษะต่ำงๆ พร้อมที่จะรับมือกับสำธำรณภัย 
โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพโดยเน้นกำรอำศัยชุมชน/หมู่บ้ำนเป็นศูนย์กลำง     

ในกำรป้องกัน แก้ไข บรรเทำ และฟ้ืนฟูควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย โดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพ่ือลดควำมเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้คนในชุมชนมีศักยภำพในกำรระงับบรรเทำภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยภำคประชำชน        
ในรูปแบบอำสำสมัครเพ่ือช่วยเหลืองำนเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในกำรสร้ำงควำมพร้อมและเพ่ิมศักยภำพของ

หน่วยงำนและบุคลำกร รวมทั้งเป็นกำรทดสอบกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ ท ำให้ทรำบ
จุดบกพร่องและช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  และแผนเผชิญเหตุสำธำรณภัยให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้หมำยรวมถึงกำรฝึก กำรซักซ้อม และ
กำรฝึกปฏิบัติตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละหน่วยงำนในทุกระดับ โดยกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่จะมีกำรประสำนและสั่งกำรอ ำนวยกำรให้ชุมชน/
หมู่บ้ำน ด ำเนินกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ เพ่ือท ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำม
สถำนกำรณ์ข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสำนกำรปฏิบัติกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยข้ำงเคียง 
         (๓.๒) ติดตำมกำรรำยงำนสภำพอำกำศปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ข้อมูลสถำนกำรณ์ 
และกำรแจ้งข่ำว กำรเตือนภัยจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยำ กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้ ำ กรมอุทกศำสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่ำงๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์  เฝ้ำระวัง ประเมิน
แนวโน้มกำรเกิดภัย 
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         (๓.๓) จัดทีมประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบ        
ถึงระยะเวลำ ภำวะที่จะคุกคำม (อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันควำมตื่นตระหนกและ
ควำมสับสนในเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ควำมส ำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิกำร    
ทั้งนี ้ ควำมถี่ของกำรแจ้งข่ำวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มกำรเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอำสำสมัครและเครือข่ำยเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์
ปฏิบัติงำนตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่ำว เตือนภัยระดับชุมชน ท ำหน้ำที่ติดตำม เฝ้ำระวังปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติที่มีแนวโน้มกำรเกิดภัย แจ้งข่ำว เตือนภัยแก่ชุมชน และรำยงำนสถำนกำรณ์ให้กองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  โดยใช้ระบบกำรสื่อสำร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        กำรติดตำมข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เกิดสำธำรณภัย 
รวมทั้งท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน โดยกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์จำก    
ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับ  และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในกำรเตรียมรับมือกับสำธำรณภัย 
   รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยและผลกำรปฏิบัติให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยอ ำเภอ  และจังหวัดทรำบเป็นระยะๆ เพ่ือประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กลำงใหญ ่ มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเตรียมกำรอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท ำแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนรำชกำร โดยมี
สำระส ำคัญประกอบด้วย จ ำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนรำชกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอพยพ กำรก ำหนด
เขตพ้ืนที่รองรับกำรอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมำะสม กำรก ำหนดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบกำรอพยพไว้ให้
ชัดเจน กำรก ำหนดเส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงอพยพส ำรองส ำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งกำรส ำรวจ
และกำรจัดเตรียมพำหนะ น้ ำมันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงำน และระบบสื่อสำรกำรอพยพ 
    (๔.๒) วำงมำตรกำรกำรอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเตรียมกำรจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหำสถำนที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว 
    (๕.๒) จัดกำรภำยในศูนย์พักพิงชั่วครำว  โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบภำยในศูนย์   
พักพิงชั่วครำว  คือ  ผู้จัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว  ได้แก่  ผู้น ำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอำจเป็น
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยควำมจ ำเป็นขั้นต่ ำของศูนย์พักพิงชั่วครำวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้อพยพ โดยมีกำรเก็บบันทึกข้อมูลที่จ ำเป็น 
                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
กลำงใหญ่  จะจัดท ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สำธำรณภัยประจ ำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ ำชุมชน/
หมู่บ้ำน  ที่มีควำมพร้อมเป็นล ำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สำธำรณภัย ดังนี้ 
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    (๖.๑) เพ่ือให้ประชำชน/ชุมชนได้เรียนรู้สำธำรณภัยต่ำง  ๆธรรมชำติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชำชนทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและควำมสูญเสียชีวิตที่อำจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชำชนช่วยเหลือตนเอง สำมำรถรักษำชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสำธำรณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถำนกำรณ์เมื่อเกิดภัยต่ำงๆ เช่น ภัยที่เกิดจำกธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจำก
สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนหรือองค์กรต้องหยุดชะงักกำรด ำเนินงำนหรือ   
ไม่สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้น หน่วยงำนส่วนรำชกำรหรือองค์กรต่ำง ๆ จึงต้องจัดท ำ
แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับกำรด ำเนินภำรกิจ
ของหน่วยงำนหรือองค์กรในช่วงสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภำวะปกติ หำกหน่วยงำนหรือองค์กรไม่จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่ องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภำวะปกติอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนหรือองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้สำมำรถรับมือกับ เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและให้บริกำรได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับ    
ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนหรือองค์กรได้ แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องควรมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถำนกำรณ์ภัยจำก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก ำหนดสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
   (๔) ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
        - บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยำบำล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสำนงำนและสนับสนุน ทีมรักษำควำมสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน 
        - กำรอพยพทรัพยำกรที่จ ำเป็นและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 
        - ขั้นตอนกำรฟ้ืนฟูหน่วยงำนหลังผ่ำนพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยงจำก 
สำธำรณภัย เนื่องจำกชุมชนต้องอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีควำมเสี่ยง หำกชุมชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ก็สำมำรถท ำให้ชุมชนของตนมีควำมปลอดภัย
จำกสำธำรณภัยหรือฟ้ืนตัวจำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำร
ลดควำมเสี่ยงสำธำรณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) กำรท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ให้ส ำรวจชุมชน      
เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและศักยภำพ รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำงของชุมชน แล้วน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำเป็น  
แผนลดควำมเสี่ยงภัยของชุมชน 
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                 (๒) ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย 
                 (๓) มีแผนในภำวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสำธำรณภัยและแผนกำรฟ้ืนฟูชุมชนหลังจำกเกิด   
สำธำรณภัย  โดยมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีกำรบูรณำกำรและตอบสนองควำมต้องกำรชองชุมชนได้อย่ำงแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสำธำรณภัยในครอบครัว เช่น กำรสร้ำงบ้ำนเรือนให้มีควำม
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีกำรเตรียมพร้อมในครอบครัวหำกต้องอพยพออกจำกที่พักอำศัยเดิม 
                 (๕) จัดกำรฝึกอบรมสมำชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเปรำะบำงเพ่ือให้มี
ศักยภำพมำกขึ้น 
                 (๖) สร้ำง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสำธำรณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดควำมรุนแรงจำก 
สำธำรณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ ำท่วมบ่อยอำจมีกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำหรือท ำพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ ำ เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ ำเป็นก่อนที่จะเกิดสำธำรณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
กำรแจ้งเตือนภัยเป็นกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำแก่ผู้ที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ให้เฝ้ำระวังและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์อพยพเคลื่อนย้ำยไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้ำนในพ้ืนที่        
ที่คำดว่ำจะเกิดภัย  เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชำชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่บ่งชี้ว่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีควำม

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้ำน และประชำชน เพ่ือให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้  
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ
ก่อนเกิดสำธำรณภัย ไม่ต่ ำกว่ำ ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีกำรยืนยันข้อมูลว่ำมีโอกำสเกิดสำธำรณภัยขึ้นและประชำชนในพ้ืนที่     

อำจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทำงปฏิบัติให้กับส่วนรำชกำรและประชำชนในพ้ืนที่ทรำบ โดยให้มีกำรแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ ำกว่ำ ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คำดกำรณ์ระยะเวลำ และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสำธำรณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน และระยะเวลำหรือควำมยำวนำนของภัย 
      (๑.๓) แนวทำงกำรปฏิบัติของส่วนรำชกำร หน่วยงำน และประชำชนในกำรป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจำกสำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น ำแนวทำง มำตรกำร และขั้นตอนกำรปฏิบัติจำก      
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไปมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติด้วย 

 
          (๒) วิธีกำรแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อำสำสมัครและเครือข่ำยเฝ้ำระวังของชุมชน/หมู่บ้ำน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสำร โทรศัพท์มือถือ หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญำณเสียงที่ก ำหนดให้เป็นสัญญำณเตือนภัยประจ ำต ำบลหรือหมู่บ้ำน ฯลฯ 
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3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕60 ได้ก ำหนดระดับของ

ระบบกำรเตือนภัยไว้  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ได้น ำระดับสีของกำรแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมำะสมกับประเภทของสำธำรณภัยในพ้ืนที ่ดังนี้ 

 
 สีแดง หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะอันตรำยสูงสุด ให้อำศัยอยู่

แต่ในสถำนที่ปลอดภัยและปฏิบัติตำมข้อสั่งกำร 
 สีส้ม  หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำยสูง เจ้ำหน้ำที่

ก ำลั งควบคุมสถำนกำรณ์ ให้อพยพไปยั งสถำนที่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

 สีเหลือง หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเสี่ยงอันตรำย มีแนวโน้ม 
ที่ สถำนกำรณ์จะรุนแรงมำกขึ้น  ให้จัด เตรียมควำมพร้อม           
รับสถำนกำรณ์ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 

 สีน้ าเงิน หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเฝ้ำระวัง ให้ติดตำม
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะปกติ ให้ติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรเป็นประจ ำ 

 
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

      

       เฝ้าระวัง ติดตาม    
         สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  

     การแจ้งเตือน      
    ล่วงหน้า 

     
        การแจ้งเตือนภัย 

   

    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 
  สำธำรณภัย 
• เฝ้ำระวังกำร  
  เปลี่ยนแปลงของสภำพ 
  อำกำศ 
• เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน 
  เขื่อน กำรระบำยน้ ำ 
• เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน   
  แม่น้ ำ 
• ติดตำมระดับน้ ำในคลอง  
• ติดตำมระดับน้ ำทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้ำคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ควำมพร้อมเตรียม 
  ประชำชน 
 
 
 
 
 

• หนว่ยงำนเฝ้ำระวัง 
  วิเครำะหข์้อมูล 
• ประเมินควำมเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเครำะห์เข้ำ 
  คลังข้อมูล 
• คำดวำ่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชำชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้ำคู่ขนำน 
• ให้กองอ ำนวยกำร 
  ป้องกันและบรรเทำ 
  สำธำรณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติกำร   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คำดวำ่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชำชนผ่ำน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ  
• แจ้งเตือนหนว่ยปฏิบัติ  
  หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนำน 
• ประสำนภำคเครือข่ำย  
  เตรียมทรัพยำกร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• กำรแจ้งยกเลิกกำรแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหำรจัดกำร 
  ศูนย์พกัพิง 
• กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ 
• กำรจัดกำรในภำวะ 
  ฉุกเฉินตำมแผนอพยพ 
• กำรส่งผู้อพยพกลับ 
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           กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
จัดชุดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์  พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตลอด  ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแต่ได้   
รับแจ้งกำรเตือนภัย  เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรสื่อสำรสองทำง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสำน
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำหมู่บ้ำน รวมทั้งอำสำสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้ำระวัง    
และติดตำมสถำนกำรณ์ภัยอย่ำงต่อเนื่อง และให้รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยมำยังกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ทำงโทรศัพท์หมำยเลข  045 – 227180    
วิทยุสื่อสำร ควำมถี่.........-........MHz โทรศัพท์สำยด่วนหมำยเลข 045 - 227180 
              (2) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเกิดภัยไปยังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อ ำเภอและจังหวัดทำง  (โทรศัพท์0  045 - 2227/โทรสำร  045 - 227179)  ตำมแบบรำยงำนเหตุด่วน
สำธำรณภัย และวิทยุสื่อสำร ควำมถี่.............- ...................MHz  
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้น ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งกำร เพ่ือท ำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนใน
กำรจัดกำรสำธำรณภัยทุกขั้นตอน หำกในกรณีไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตำมขีดควำมสำมำรถ
โดยล ำพัง ให้ขอรับ กำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบำลต ำบลบ้ำนกอก  
, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย และ/หรือ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอเขื่องใน 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษำ ๑ ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตำมแผนภำพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

หมายเหตุ  :  โครงสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินของ อปท. สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ภัย 
โดยยึดหลักมำตรฐำน เอกภำพในกำรจัดกำร และควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงองค์กรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่  มีดังนี้ 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้ำที่  ให้ข้อเสนอแนะ ค ำแนะน ำ ข้อมูล 
ทำงวิชำกำร กำรสังเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ และเทคนิคกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์สำธำรณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนใดตำมที่
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้ำที่ ประสำนข้อมูลเหตุกำรณ์กับส่วนต่ำงๆ      
เพ่ือสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติกำรทำงจิตวิทยำมวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้ำที่ ปฏิบัติกำรลดอันตรำยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษำชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภำวะปกติ ค้นหำและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษำพยำบำล 
กำรแพทย์และสำธำรณสุข  รักษำควำมสงบเรียบร้อย  กำรจรำจร  ผจญเพลิง  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  สำรเคมีและ
วัตถุอันตรำย  กัมมันตรังสี  ส่งก ำลังบ ำรุง  กำรขนส่ง  อพยพ  และบริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้ำที่ ติดตำมสถำนกำรณ์ วิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสำนข้อมูล และประเมินควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนทรัพยำกร  
ในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรและวำงแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจำกส่วนปฏิบัติกำรเป็นฐำน
ด ำเนินกำร พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนสถำนที่ปฏิบัติงำนแก่กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ / ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้ำที่ ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนับสนุนในทุกๆ ด้ำนที่จ ำเป็น เพ่ือให้กำรจัดกำร
ในภำวะฉุกเฉินด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรสังคม พลังงำน บริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟู และงำนชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนับสนุนในด้ำนงบประมำณ กำรเงินและ
กำรบัญชี และกำรรับบริจำค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นรำยละเอียดตำมแผนภำพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่ำง) กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น ำชุมชน เช่น ปรำชญ์ชำวบำ้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับ
สถำนกำรณ์และควำมรุนแรงของสำธำรณภัย และตำมที่ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในกำร
บริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในพื้นท่ี 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนำยก อบต.  
- งำนป้องกันและบรรเทำ     

สำธำรณภัย 
- กองช่ำง 
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบล 
- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 - 11 
- สมำชิกสภำ อบต. ม. 1 - 11 
- อำสำสมัครต่ำงๆ   เช่น      

อปพร. /ต ำรวจบ้ำน /อสม. 
- ผู้น ำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด  อบต.กลำงใหญ่ 
- ส ำนักปลัด อบต. กลำงใหญ่ 
- ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 - 11 
- สมำชิกสภำ อบต. ม. 1 - 11 
- อำสำสมัครต่ำงๆ  เช่น      

อปพร. /ต ำรวจบ้ำน /อสม. 
- ผู้น ำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- เลขำนุกำรนำยก อบต.  
- กองคลัง 
- กองกำรศึกษำศำสนำและ

วัฒนธรรม 
- ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  1 - 11 
- สมำชิกสภำ อบต. กลำงใหญ่ 
- อำสำสมัครต่ำงๆ  เช่น อปพร. 

/ต ำรวจบ้ำน /อสม. 
- ผู้น ำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- ส ำนักปลัด อบต.  
(งำนประชำสัมพันธ์) 

- กองช่ำง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนกำรป้องกันและบรรเทำ   
สำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดเป็นผู้ออกประกำศเขตพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัย
ขนำดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอ ำเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัยขนำดกลำง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังนั้น   
เมื่อผู้อ ำนวยกำรจังหวัดประกำศเขตพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 
และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
          (๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น มีอ ำนำจสั่งกำร ควบคุม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัครให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสำธำรณภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ ำนวยกำร
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้ำด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล ำดับแรก และแจ้งให้
ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอและผู้อ ำนวยกำรจังหวัดทรำบ ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรจังหวัด เพ่ือสั่งกำรโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสำธำรณภัยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นหลำยคน ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่เข้ำด ำเนินกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็วไปพลำงก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นอ่ืนทรำบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด 
ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  
ที่จะสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้น ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจำรณำระเบียบงบประมำณและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
เป็นล ำดับแรกๆ 
          (๘) หำกเหตุกำรณ์สำธำรณภัยนั้นเกินขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของท้องถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสำธำรณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นได้รับกำรสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอเพ่ือสั่งกำร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่
ประสบสำธำรณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทำ และลดผลกระทบจำกสำธำรณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ทั้งนี้ แนวทำงปฏิบัติในกำรประกำศเขตพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัย ปรำกฎตำมภำคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีกำรประกำศเขตพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัยแล้ว หำกสำธำรณภัยที่ เกิดขึ้นนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมำยที่จะชดใช้ควำมเสียหำย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร่วมกับคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ด ำเนินกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร     
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำกิ่งอ ำเภอเป็นประธำน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอหรือก่ิงอ ำเภอนั้นหนึ่งคนส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ ำเภอหรือ   กิ่งอ ำเภอที่รับผิดชอบ
และให้ควำมช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ต่อไป  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ำรวจควำมเสียหำยจำก    
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนด    โดยมี   ก.ช.ภ.อ.           
เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจำกกำรส ำรวจควำมเสียหำยดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้ำหน้ำที่เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำนเข้ำรำยงำนตัวที่ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์
อ ำเภอในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภำรกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิต  
กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ น้ ำดื่ม อำหำรปรุงส ำเร็จ เสื้อผ้ำ ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1 - 2 วัน) เน้นกำรค้นหำ
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหำญำติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร น้ ำดื่ม 
ยำรักษำโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒ - ๓ วัน) เน้นกำรค้นหำ
ผู้รอดชีวิต กำรสืบหำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์เบื้องต้น เงินชดเชย กำรค้นหำ
ทรัพย์สินและข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจำรณำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นกำรช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตำมด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนกำรสับเปลี่ยนก ำลังพลเพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   ได้วำงแผนกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัย         
ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบ โดยก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรควบคุม กำรสั่งกำร 
และกำรใช้แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม  เพ่ือให้กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
  (๑) กำรรับแจ้งเหตุและกำรรำยงำน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งด้ำนสถำนกำรณ์        
สำธำรณภัย ด้ำนกำรปฏิบัติกำรระงับบรรเทำสำธำรณภัย ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ และด้ำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้ำนส ำรวจควำมเสียหำยและควำมต้องกำรเบื้องต้น
ตำมแบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย แล้วรำยงำนต่อกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
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  (๒) กำรประเมินสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
           (๒.๑) น ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
     (๒.๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ เลือกทำงที่ดีที่สุดและมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีกำรคำดกำรณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยควำมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น กำรขอรับ
กำรสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) กำรจัดกำรข้อมูล ให้หัวหน้ำทีมเป็นผู้น ำในกำรสอบถำมส ำรวจ
ข้อมูลสถำนที่ สิ่งที่เป็นอันตรำยต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลำ ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรำยงำนข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ทรำบ มีกำรบรรยำยสรุปให้ลูกทีมทรำบ ก ำหนด
พ้ืนที่อันตรำย พื้นที่ปฏิบัติกำร พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่ำงๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรำยต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) กำรสั่งกำร ผู้สั่งกำรต้องเป็นคนเดียวที่สำมำรถชี้แจงกำรปฏิบัติได้ 
กำรสั่งกำรต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีควำมมั่นใจและเด็ดขำด หัวหน้ำหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติกำรต้อง
รำยงำนตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ และต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนกำรปฏิบัติและภำยหลัง
เสร็จสิ้นภำรกิจ 
 (๒.๖) กำรรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหำอุปสรรคข้อขัดข้อง สำเหตุของกำร
เกิดเหตุกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติ รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขและน ำข้อเสนอแนะมำวิเครำะห์ 
          (๓)  กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
            แนวทำงปฏิบัติในกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Incident Command) 
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในกำรจัดกำร  สำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  (กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ ๑)  โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  มีอ ำนำจในกำรควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำรในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กลำงใหญ่ ลุกลำมขยำยเป็นวงกว้ำง ประชำชนได้รับผลกระทบจ ำนวนมำก และผู้อ ำนวยกำรจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  เป็นกำรจัดกำรสำธำรณภัย      
ขนำดกลำง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จะรับข้อสั่งกำรจำก
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ  โดยได้ก ำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที ่ตำมตำรำงท่ี ๔-๑  
ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน  

(เมื่อเกิดหรือคาดว่า                 
จะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดบั ๑ 
(อ ำเภอ/เทศบำล     เข้ำควบคุม

สถำนกำรณ์) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง 
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยอ ำเภอ (กอปภ.อ.) จ ำนวน...........แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
- ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ    
  (ศบก.อ.) จ ำนวน................แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
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     (๔) กำรค้นหำและช่วยชีวิต 
           - ก ำหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย  ห้ำมไม่ให้ผู้ทีไ่ม่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เข้ำพ้ืนที่ประสบภัย 
           - สนธิก ำลังเข้ำปฏิบัติกำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณมีีสถำนกำรณ์รุนแรง ควรจัดหำอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในกำรกู้ภัย 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

 
๑ 

 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น (ตำมข้อ 4.1) 

 
ส่วนอ านวยการ 

 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จั ด เตรี ยม เจ้ ำหน้ ำที่ เ พ่ือรับแจ้ ง เหตุและรำยงำนสถำนกำรณ์ ให้            
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กลำงใหญ่ และกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอทรำบ
เพ่ือจะได้เสนอ    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด พิจำรณำประกำศ
เขตพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัย และประกำศเขตพ้ืนที่กำรให้ควำมช่วยเหลือฯ 
ต่อไป  จนกว่ำสถำนกำรณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ  

๓ ออกส ำรวจพ้ืนที่และประเมินสถำนกำรณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้ำส ำรวจพื้นที่และประเมินสถำนกำรณ์  เพ่ือวำงแผน
รับมือกับสถำนกำรณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดสำธำรณภัย เพ่ือกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ โดยพิจำรณำเรื่องควำมรุนแรง ระยะเวลำกำรเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชำชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ควำมเปรำะบำง และควำมสำมำรถของ
พ้ืนที่ในกำรรับภัย แนวโน้มกำรเกิดภัยซ้ ำขึ้นอีก ภัยที่ตำมมำ รวมถึงภัยที่มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรตอบโต้และกำรแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๕  บริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในภำวะฉุกเฉินอย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันควำมถูกต้องของกำรเกิดสำธำรณภัยจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิด  
  (๒) ด ำเนินกำรแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้ำงเคียง 
โดยสื่อ ข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจำยข่ำว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลำ ถูกต้อง และเข้ำใจง่ำย    
บ่งบอกถึงอันตรำยที่ก ำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีกำรปฏิบัติของ 
ประชำชน รวมทั้งวิธีกำรแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๓๕ 
 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ กำรสื่อสำร เครื่องมือ สัญญำณเตือนภัย          
ไม่สำมำรถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือกำรเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจกับประชำชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสำธำรณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อำศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตรำย โดยอพยพเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรป้องกันและบรรเทำ   
สำธำรณภัย พร้อมทั้งรำยงำนผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดปรำกฏตำม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติกำรจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถำนที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วครำวของทรัพยำกร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยำนพำหนะ)   
ที่ได้มำและพร้อมใช้ เพ่ือรอกำรสั่งใช้ทรัพยำกร  

ส่วนอ านวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยำกร ทั้งก ำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มำยังจุด
รวบรวมทรัพยำกรเพ่ือรอรับกำรมอบหมำยภำรกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอกำรสั่งใช้เข้ำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยำกรเข้ำพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติกำร (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงำน เพ่ือจัดกำรสำธำรณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น   4   โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่  1 , 2 , 3 , 9  มีผู้ใหญ่บำ้นหมู่  1 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่  4 , 7 , 8 , 10  มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่  4 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่  5   มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู ่ 5 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่  6 , 11   มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่  6  รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 
หมำยเหตุ : สำมำรถปรับโซนพื้นท่ีได้ตำมสถำนกำรณ์และขนำดของพ้ืนที่ 

ส่วนอ านวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
      สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถำนกำรณ์ไม่ให้ลุกลำมขยำยตัว    ให้เจ้ำหน้ำที ่   เจ้ำพนักงำน   และ
อำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำน    เข้ำรำยงำนตัวที่ศูนย์ปฏิบัติกำร
ฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ก่อนรับมอบภำรกิจและพ้ืนที่
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเข้ำสนับสนุนจัดกำร   
สำธำรณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

 
๑๒ 

 
การเผชิญเหตุ 
 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ควำมส ำคัญในกำรค้นหำ
ผู้รอดชีวิตเป็นล ำดับแรก ต่อด้วยกำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ มีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก ำหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ำมมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้ำพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขำด 

 (๑.๒) สนธิก ำลังเข้ำปฏิบัติกำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งกำรให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภำพเข้ำปฏิบัติงำน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพกู้ภัย เข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชำชนและสัตว์เลี้ยงตำมควำมจ ำเป็นของ
สถำนกำรณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่     
โดยทำงรถยนต์หรือทำงเรือได้ ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จำกหน่วยงำนทหำรหรือต ำรวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่ำงเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้ำนเรือน
เสียหำยอย่ำงเร่งด่วนเป็นล ำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วครำว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก ำลังแพทย์และพยำบำลจำกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลใกล้เคียง เข้ำช่วยปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้รับควำมเสียหำยให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม ระบบสื่อสำร ไฟฟ้ำ และประปำ แล้วแต่กรณี   
ให้สำมำรถใช้กำรได้หรือจัดท ำระบบส ำรองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติกำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐำน ตลอดจนจัดหำ
อำหำรที่ปรุงส ำเร็จ น้ ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จ ำเป็นให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่
ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

 
ส่วนปฏิบัติการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ควำมส ำคัญ
ในกำรค้นหำผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน กำรสืบหำญำติ กำรจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถำนกำรณ์ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องในช่วงระหว่ำงเกิดภัยและจัดท ำบัญชี    
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล และเวชภัณฑ์  
ที่จ ำเป็นมำยังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถำนพยำบำลส ำรองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น อำหำร น้ ำดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค เป็นต้น มำยังศูนย์พักพิงชั่วครำว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทำงคมนำคมที่ ได้รับควำมเสียหำยจำก           
สำธำรณภัย พร้อมทั้งติดป้ำยเตือน หรือวำงแผนปิดกั้นช่องทำงจรำจร       
ให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงทรำบ จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรืออำสำสมัครอ ำนวย
ควำมสะดวกกำรจรำจรในจุดอันตรำย 
        (๒.๕) รักษำควำมสงบเรียบร้อยและจัดกำรจรำจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วครำว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในกำรติดต่อประสำนงำนให้ประชำชนสำมำรถสอบถำมข้อมูลผู้บำดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรค้นหำผู้รอดชีวิตอย่ำงต่อเนื่องจำกปฏิบัติกำรระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก กำรสืบหำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์
เบื้องต้น อำหำร น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค เงินชดเชย กำรค้นหำทรัพย์สิน และ
ข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำกให้จัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษำศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ กำรเก็บรักษำหลักฐำน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) กำรจัดหน่วยบริกำรประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริกำร
ทำงกำรแพทย ์
        (๓.๓)  กำรประเมินสถำนกำรณ์ภัยอย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนประสำน 
กำรช่วยเหลือ รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ประสำนรับข้อมูลควำมเสียหำยเบื้องต้น 
ควำมต้องกำรเบื้องต้น 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจำรณำสนับสนุน
กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล ำดับแรกก่อน    
กำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และกำรปฏิบัติกำร
ค้นหำระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตำมล ำดับ โดยเน้นกำรช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตำมด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนกำรสับเปลี่ยนก ำลังพล เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

ส่วนปฏิบัติการ 

๑๓ ปกป้องสถำนที่ส ำคัญ  เช่น  โรงพยำบำล  โรงเรียน วัด เขตพระรำชฐำน 
แหล่งโบรำณสถำน (ถ้ำมี) เป็นต้น และปกป้องระบบสำธำรณูปโภค  เช่น 
ระบบไฟฟ้ำ  ระบบประปำ เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทีม่ีกำรอพยพ)  
รำยละเอียดตำมข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต 
เช่น อำหำร น้ ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรำยงำนให้อ ำเภอเพ่ือประกอบกำรร้องขอกำร
สนับสนุน และน ำไปก ำหนดเป็นมำตรกำรและแนวทำงในกำรช่วยเหลือ เช่น 
ควำมช่วยเหลือ ด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำร
ก ำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ  

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 
เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ จึงเป็นศูนย์กลำงของกำรติดต่อ
ส ำหรับสื่อข่ำวสำรทุกประเภทที่ได้รับกำรกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือ
กระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะเข้ำมำอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสำน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

รว่ม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำก จัดให้มีกำรพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และหรือ ตำมบันทึก
ข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ก ำหนดให้มีสถำนที่รองรับศพ เก็บรักษำศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และกำร
เคลื่อนย้ำยศพ หรือน ำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำมระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยงข้องอย่ำงเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผูร้ับผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

๑๙ เมื่อสำธำรณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นรำยงำน
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ และเมื่อมีกำรประกำศ
หรือยืนยันสถำนกำรณ์สำธำรณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด ำเนินกำรอพยพ
ประชำชนกลับที่ตั้งอย่ำงปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่ำวกำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงชัดเจน ให้ผู้น ำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้น ำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อำศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล ำดับก่อนหลังกำรอพยพกลับ 
พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออำจจะเกิดสำธำรณภัย
ซ้ ำซ้อน เกินขีดควำมสำมำรถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับกำรสนับสนุนจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียงหรืออ ำเภอ 
  ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ    
สำธำรณภัยเทศบำลต ำบลบ้ำนกอก , กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ    
สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไทย และกองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอเพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ านวยการ  

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบและเครื่องมือสื่อสำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กลำงใหญ่  มอบหมำยให้ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ก ำกับดูแลและใช้งำนโทรศัพท์ของ
หน่วยงำน หมำยเลข 045 – 227180 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสำรส ำหรับติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน  ส ำหรับกำรประสำนงำน  ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ตลอดจนกิจกำรอ่ืนๆ ในภำวะปกติ  และในภำวะไม่ปกติ โดยก ำหนดให้ ส ำนักงำนปลัดเป็นผู้
ควบคุมดูแลกำรใช้งำนภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสำรและจัดให้มีระบบสื่อสำรหลัก ระบบสื่อสำรรอง และ
ระบบสื่อสำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นให้ใช้งำนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สำมำรถเชื่อมโยงระบบสื่อสำรดังกล่ำวกับหน่วยงำนอ่ืน
ได้ตำมปกติโดยเร็วอย่ำงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ำยสื่อสำรทำงโทรศัพท์  โทรสำร และวิทยุสื่อสำรเป็นหน่วยงำนหลัก 
       หน่วยงำนหลักที่วำงระบบสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน ได้แก่   ส ำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมำยเลขโทรศัพท ์ 045 - 227180 และโทรสำรหมำยเลข  045 - 227179 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๔๐ 
 

        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

  นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 ส ำนักงำนกำรไฟฟำ้ภูมภิำคอ ำเภอเขื่องใน - - 045-391144 045-391145 

2 สำธำรณสุขอ ำเภอเขื่องใน - - 045-391111 - 

3 พัฒนำชุมชนอ ำเภอเขื่องใน - - 045-391121 - 

4 เกษตรอ ำเภอเขื่องใน - - 045-391118 - 

5 หัวหน้ำส ำนักงำน ปภ. จังหวัด - - 045-344635-7 045-344636-7 

6 รพ. ส่งเสริมสุขภำพฯบ้ำนกลำงใหญ่ - - 045-227089 - 

7 รพ. ส่งเสริมสุขภำพฯบ้ำนไผ่ - - 045-227222 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 
กลำงใหญ่ , ไผ ่

โทรศัพท์  045 - 227089 
และ  045 - 227222 

สำยด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัย              

อ าเภอเขื่องใน 
โทรศัพท์ 045 - 391100 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
โทรศัพท ์  045 - 227180 
โทรสำร    045 - 227179    
ควำมถี่วิทยุ  155.100 MHz 

 

วิทยุชุมชน 
คนรักสุขภาพ 

โรงพยาบาลเขื่องใน 
โทรศัพท์  045 - 203004 

 

กองอ านวยการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลบ้านกอก 
โทรศัพท์ 045 – 845101 

045 – 412261 
ควำมถี่วิทยุ  155.100 MHz 

 

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

โทรศัพท์  
09 – 9169 – 6500 

 
 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 โทรศัพท์  045 – 344635 - 7 
 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
อ าเภอเขื่องใน 

โทรศัพท์  045 – 223021 
สำขำย่อย  045 - 845100   

 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเขื่อง
ใน 

โทรศัพท ์045 - 391127 
ควำมถี่วิทยุ  155.100 MHz 
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    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้น 
ให้ส่วนรำชกำรและประชำชนได้รับรู้และเข้ำใจสถำนกำรณ์ โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ก ำหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจำยข่ำว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบ เข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่ถูกต้องและ 
ลดควำมตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ เป็นหน่วยงำนหลัก 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ   
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ จึงเป็นศูนย์กลำงของกำรติดต่อส ำหรับสื่อข่ำวสำรทุกประเภทที่ได้รับ 
กำรกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะควรต้องเข้ำมำอยู่รวมกันในศูนย์ประสำนข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลกำรเกิดภัยจำกก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำ
ชุมชน อำสำสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ด ำเนินกำรแจ้งเตือนกำรเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้ำงเคียง 
โดยสื่อ ข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมืออุปกรณ์กำรเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลำ ถูกต้อง และเข้ำใจง่ำย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรำยที่ก ำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนำด จุดที่เกิดภัย รัศมีควำมเสียหำย
ตำมพ้ืนที่กำรปกครอง ช่วงเวลำ ระยะเวลำ ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชำชนต้องปฏิบัติอย่ำงไร หรือต้อง
มีกำรอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีกำรแจ้งเหตุ หมำยเลขโทรศัพท์ และกำรสื่อสำรอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่ำ
สถำนกำรณ์ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์แก่สื่อมวลชน และประชำชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยหรือจำกกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่ำวเชิงลบ ให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
แจ้งข้อมูลข่ำวสำร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สำธำรณชนทรำบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ กำรสื่อสำร เครื่องมือ สัญญำณเตือนภัยไม่สำมำรถใช้ได้   
ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือกำรเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจกับประชำชนไว้แล้ว 

   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และกำรอำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น   
จะเป็นอันตรำย ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผู้บัญชำกำร ผู้อ ำนวยกำร และเจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับมอบหมำย) มีอ ำนำจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจำก
พ้ืนที่อย่ำงเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรอพยพไม่ต่ ำกว่ำ ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสำธำรณภัย และจัดให้มีกอง
ก ำลังเจ้ำหน้ำที่เข้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชำชน ให้ผู้น ำชุมชนและหน่วยงำน
ปฏิบัติตำมข้ันตอน ดังนี้ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๔๒ 
 

       ๔.๗.๑ กำรตัดสินใจอพยพ 
           (๑) กำรตัดสินใจอพยพในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ก ำหนดให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมกำรอพยพประชำชนออกจำกพ้ืนที่ประสบภัย   โดยมี  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่     
ในฐำนะผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) กำรตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้ำน ก ำหนดให้ผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมกำรอพยพประชำชนออกจำกพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนและสมำชิกสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติต้องประสำนกำรปฏิบัติและรำยงำน
สถำนกำรณ์ไปยังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น   เบอร์โทรศัพท์  
045 - 227180 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่ำวสำรแจ้งเตือน ประชำชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส ำหรับ  
กำรอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋ำที่มีของมีค่ำ เงินสด เอกสำรส ำคัญ ของใช้จ ำเป็นส่วนตัว ยำรักษำโรค อำหำร 
น้ ำดื่ม เท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งดูแลสภำพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในควำมสงบ ก่อนออกจำกบ้ำนเรือนต้องปิด
บ้ำนเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ และเดินทำงไปรวมกัน  ณ  จุดนัดหมำยประจ ำชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษำเส้นทำงที่จะเข้ำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำย และตรวจสอบสภำพ
ของยำนพำหนะส ำหรับกำรอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่อยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับผู้น ำชุมชน
หรือผู้น ำหมู่บ้ำนทุกระยะ ประชำสัมพันธ์ให้ค ำแนะน ำในขั้นตอนกำรอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตำมล ำดับควำมเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภำพ คนพิกำร คนชรำ เด็ก และสตรี 
ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปรำะบำง และด ำเนินกำรปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรอพยพท่ีก ำหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถำนที่อพยพและกำรอ ำนวยควำมปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ท ำควำมสะอำดสถำนที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน เช่น ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีกำรลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนผู้อพยพที่ยังติดค้ำง  
อยู่ภำยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีกำรจัดท ำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ำ 
           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย โดยอำจขอก ำลังจำกผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก ำลังสำยตรวจ อปพร. หรืออำสำสมัคร ไปดูแลบ้ำนเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้ำสถำนกำรณ์ล่อแหลมมีควำมเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้ำที่โดยเด็ดขำด แต่ถ้ำสำมำรถออกปฏิบัติ
ภำรกิจได้ภำยหลังเสร็จสิ้นภำรกิจแล้วควรน ำข้อมูลกลับมำรำยงำนให้ผู้อพยพทรำบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้     
ผู้อพยพเกิดควำมกังวลต่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงำนอพยพอ ำนวย      
ควำมสะดวกด้ำนปัจจัยสี่ ปฐมพยำบำล ช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ บริกำรอำหำรและน้ ำดื่ม กำรดูแลรักษำควำมสะอำด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอำหำร จัดระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน จัดระบบกำรรับของบริจำค
อย่ำงทัว่ถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จำกสื่อทุกช่องทำงรวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และน ำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวแจ้งให้ผู้อพยพทรำบทุกระยะ 
เพ่ือให้ผู้อพยพคลำยควำมวิตกกังวล 
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      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
จะประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือภำยในพ้ืนที่ประสบภัย  โดยวิเครำะห์ผลกระทบจำก
ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสำธำรณภัย มีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท ำทันทีภำยหลังมี
เหตุกำรณ์สำธำรณภัยเกิดขึ้น โดยมำกภำยในสัปดำห์แรกของกำรเกิดภัย เป็นกำรประเมินแบบคร่ำวๆ          
เพ่ือรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร สิ่ งที่ควรปฏิบัติหลังจำกเกิดภัย และทรัพยำกรที่จ ำเป็นทุกๆ ด้ำน               
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งแวดล้อม ล ำดับควำมส ำคัญก่อน – กลัง กำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพ่ือให้ทันต่อควำมต้องกำรในภำวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด ำเนินกำรทันที   
เมื่อภำวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่ำงน้อยภำยใน ๒ สัปดำห์ หลังจำกเกิดสำธำรณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรเข้ำถึง
พ้ืนที่ประสบภัย เป็นกำรระบุมูลค่ำควำมเสียหำยทำงกำยภำพ โครงสร้ำงทำงสังคม ประมำณกำรด้ำนกำรเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ ำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญ      
ในแต่ละสำขำด ำเนินกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรในแต่ละด้ำน 
    เมื่อประเมินควำมเสียหำยและทรำบควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือแล้ว ให้น ำข้อมูล    
ที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ำ
รำยงำนสรุปเสนอผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นเพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดควำมเสมอภำคและทั่วถึง  
รวมถึงกำรขอรับควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร 
น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล ควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตำมภำคผนวก ด (ตัวอย่ำง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
พิจำรณำเห็นว่ำ  มีควำมจ ำเป็นต้องจัดให้มีกำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย 
ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับบริจำคและกำรให้ควำมช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรรับบริจำคสิ่งของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจำคเพ่ือกำรสงเครำะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรรับ-จ่ำยสิ่งของบริจำค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจำคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำ
สิ่งของบริจำค 
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       ๔.๙.๒  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ก ำหนดระเบียบกำรเก็บรักษำเงินบริจำคและสิ่งของบริจำค รวมถึงสถำนที่เก็บรักษำสิ่งของบริจำค และวิธี
แจกจ่ำยเงินและสิ่งของบริจำค เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสำธำรณภัยอย่ำง  
เสมอภำค 
       ๔.๙.๓ จัดท ำบัญชีกำรรับ-จ่ำย สิ่งของบริจำคไว้เป็นหลักฐำน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งของบริจำคอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจำคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สำธำรณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภำรกิจใดๆ จำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ให้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยและส่งมอบ
สิ่งของบริจำคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำศัยในศูนย์พักพิงชั่วครำวในระยะต้น และระยะกลำง   
ให้ได้ผลดี จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญ ได้แก่ 
    (๑) กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย 
    (๒) กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร อำหำร สุขำภิบำล และควำมเป็นอยู่ ให้มีควำมสะดวก 
    (๓) กำรรักษำพยำบำล และกำรควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง 
    (๔) กำรมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภำพจิตร่วมกันเพ่ือท ำให้มีสุขภำพจิตที่ดี 
    (๕) กำรรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ควำมปลอดภัย - ปลอดจำกภัยคุกคำมในขณะนั้น ไม่ว่ำจะเป็นควำมรุนแรงหรือภัยทำงธรรมชำติ 

- ปลอดจำกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนต่อผู้อำศัยในศูนย์อพยพชั่วครำว 
กำรเข้ำถึง - ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค ำนงึถึงฤดูกำลและผลกระทบ (เช่น รถอำจจะเข้ำไปไม่ได้ในหน้ำฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจำรณำถึงภัยจำกกำรปนเปื้อนสำรพิษท้ังจำกภำยในและนอกพ้ืนที่ 

 
สำธำรณูปโภค - ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งกำรประปำ  

  สุขำภิบำล และกำรจัดกำรขยะ 
- ระบบไฟฟ้ำเป็นสิ่งส ำคัญท่ีสุด เนื่องจำกระบบน้ ำและสุขำภิบำล ยังสำมำรถ 
  หำทำงเลือกอื่นที่ไม่พึงพำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อำจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีกำรย้ำยเข้ำศูนย์พักพิงชั่วครำว            
  โดยไม่จ ำเป็น 
 

อำชีพ - กำรเข้ำถึงตลำดในท้องถิ่น 
- กำรเข้ำถึงที่ท ำงำน 
- ทำงเลือกและกำรเข้ำถึงระบบขนส่ง 
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ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
สวัสดิกำรขั้นพ้ืนฐำน - ต้องมีกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำและสุขอนำมัย 

- มีกำรส ำรวจ และวัดผลศักยภำพระบบสวัสดิกำรทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม - ผู้อำศัยในศูนย์อพยพชั่วครำวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทำงสังคม 

  และศำสนำในศูนย์พักพิงชั่วครำว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อำศัยในศูนย์พักพิงชั่วครำว 

      

  ให้ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในกำรบริหำร
ศูนย์พักพิงชั่วครำว และประสำนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนยำนพำหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสำร 
ระบบสำธำรณูปโภค รวมทั้งประสำนงำนกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัด
เพ่ือประสำนกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว                           
                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่                                   
                                                            หมายเหตุ : สำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน / ประธำนชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำย เช่น ประสำนงำน / 
ประชำสมัพันธ์ / รักษำควำมสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละฝ่ำย เช่น บรรเทำทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยำบำลและสุขภำพอนำมัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เช่น 
จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวครำว กำรรับบริจำค กำรประกอบ
และแจกจ่ำยอำหำร ระบบสุขำภิบำลและ
สุขภำพอนำมัย เป็นต้น 
๒. กำรจัดกำรพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวครำว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. กำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีวิตขณะที่อำศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวครำว 
๔. ควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อย 
๕. กำรจัดพำหนะในกำรขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยำบำล เป็นต้น 
๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทำทุกข์เบื้องต้นด้ำนปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อำศัย อำหำร เครื่องนุ่งห่ม และยำ
รักษำโรค 
๒. ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพอนำมัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้ำน 
๓. ท ำหน้ำที่ประสำนกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ ผู้ประสบภัยต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๔๖ 
 

 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจำกทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีกำรยืนยันควำมชัดเจนว่ำสถำนกำรณ์คลี่คลำยกลับสู่  
ภำวะปกติแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นรำยงำนข้อมูลให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอทรำบ เพ่ือประกำศยุติสถำนกำรณ์  
สำธำรณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับกำรยืนยันอย่ำงชัดเจนจำกผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
ตำมล ำดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประกำศยุติสถำนกำรณ์ว่ำสำธำรณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวให้ผู้อพยพทรำบเพื่อเตรียมพร้อมในกำรอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  
ให้ส่งมอบภำรกิจที่ต้องด ำเนินกำรต่อให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำนนั้นต่อไป เพ่ือควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชำชนได้รับแจ้งข่ำวกำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงชัดเจน ให้ผู้น ำ
ชุมชนหรือผู้น ำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรอพยพกลับและรอรับกำรแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยกำรจัดระเบียบและล ำดับก่อนหลังของกำรอพยพกลับอย่ำงเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อยู่อำศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  แบ่งประเภทของ   
ส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมำอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตำมล ำดับและควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน  พร้อมทั้งก ำหนดพ้ืนที่รองรับกำรอพยพส่วนรำชกำร ครอบครัวส่วนรำชกำร และองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรด ำเนินกำรอพยพให้เป็นไปตำมแผนอพยพส่วนรำชกำร  เพ่ือให้สำมำรถบริกำร
ประชำชนได้ตำมปกต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมำตรำ     
ที่เก่ียวข้องกับกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้ำที่            
เข้ำด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้น
และผู้อ ำนวยกำรจังหวัดทรำบทันที 
         ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรป้องกันและบรรเทำ   
สำธำรณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่ำ เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพ้ืนที่ใดให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่นั้นที่จะสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 
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    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หำกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยในพ้ืนที่มีควำมรุนแรงและลุกลำมต่อเนื่องยำกต่อ       
กำรรับมือให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นแจ้งกองอ ำนวยกำรป้องและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบกำรพิจำรณำ 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและควำมเสียหำย 
         ๔.๑๕.๒ จ ำนวนผู้ที่ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถำนกำรณ์ของภัยมีควำมรุนแรง หรืออำจมีสถำนกำรณ์แทรกซ้อน มีกำร
ขยำยตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เช่น ก ำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์
ยำนพำหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่ำงๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจกำรประเมินศักยภำพในกำรจัดกำรสำธำรณภัยของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

         ทั้ งนี้  ให้ ใช้ เกณฑ์ เงื่อนไขทำงด้ำนพ้ืนที่ /ประชำกร/ควำมซับซ้อน/ศักยภำพ           
ด้ำนทรัพยำกร และวิจำรณญำณหรือดุลยพินิจของผู้อ ำนวยกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในกำรยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  กำรปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟ)ู เป็นกำรด ำเนินกำรภำยหลังจำกท่ีภำวะฉุกเฉินจำกสำธำรณภัย

บรรเทำลง หรือได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภำพระบบสำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีวิต และสภำวะวิถี         
ควำมเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสำธำรณภัยให้กลับสู่สภำวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตำมวงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรสร้ำงใหม่ให้ดีกว่ำและ
ปลอดภัยกว่ำเดิม (แผนภำพที่ ๕-๑) โดยกำรน ำเอำปัจจัยต่ำงๆ ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเข้ำมำช่วย
ในกำรฟื้นฟู ซึ่งหมำยรวมถึงกำรซ่อมสร้ำง (Reconstruction) และกำรฟื้นสภำพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักกำรส ำคัญของกำรฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้กำรด ำรงชีวิตกลับเข้ำสู่
ภำวะปกติ โดยไม่จ ำเป็นต้องพ่ึงพิงควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกแต่เพียงอย่ำงเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนกำรยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำร 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมำณต้องสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์จำกกำรเกิดสำธำรณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1                                                                    

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผ่ำนมำ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่สำมำรถตอบสนองต่อ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย กำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียม
ควำมพร้อม กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (กำรเผชิญเหตุ) และจัดกำรหลังเกิดภัย (กำรฟ้ืนฟู)              
ซึ่งสถำนกำรณ์สำธำรณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยจำกกำรจัดกำรสำธำรณภัย (Disaster Management : DM) มำเป็น
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน
และลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ กำรลงทุนในเรื่องลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยนอกจำกจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกำสของสังคมในกำรเผชิญเหตุกำรณ์สำธำรณภัยแล้ว 
ยังจะส่งผลที่ดีต่อกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมต่อเนื่องอีกด้วย เน้นกำรฟ้ืนฟูที่ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนตำมวงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรสร้ำงใหม่ให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม          
ตำมแผนภำพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยและควำมเสียหำยเบื้องต้นภำยในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเครำะห์ผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสำธำรณภัย  เพ่ือประเมินและวิเครำะห์ควำมสำมำรถของ
ผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติ มจำกหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูล  กำรส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรฟ้ืนฟูและก ำหนดกรอบแนวทำงในกำร
สร้ำงคืนใหม่ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยมีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้ำน ส ำรวจควำมเสียหำยระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งสำธำรณ  
ประโยชน์ต่ำงๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ฟ้ืนฟูและก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคืนใหม่ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
         ๕.๑.๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ส ำรวจประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังกำรเกิดสำธำรณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนชุมชน เช่น ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้ำนควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิ น      
กำรช่วยเหลือจำกภำยนอก 
         (๓) ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุของชุมชน ควำมอ่อนแอ 
หรือควำมล่อแหลมต่อสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ำรวจและประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟ้ืนฟูภำยหลังเหตุกำรณ์สำธำรณภัย    
ควรส ำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลกำรฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้ำนอำหำร กำรเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภำพ สุขำภิบำล และสิ่งแวดล้อมกำรประกอบอำชีพ และองค์ควำมรู้ (กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิน สุขำภิบำล ฯลฯ) 
โดยให้ค ำนึงถึงกำรฟ้ืนฟูกลุ่มเปรำะบำง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรำ ผู้ป่วย และผู้พิกำร) ที่ได้รับผลกระทบ
จำกสำธำรณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อำศัย สถำนศึกษำ โรงพยำบำล 
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ กำรชลประทำน กำรขนส่ง กำรสื่อสำร อุตสำหกรรม ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น 
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         ๕.๑.๔ กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
กลำงใหญ่  จัดตั้งคณะท ำงำนประสำนกับชุมชน/หมู่บ้ำน ให้ตรวจสอบรำยละเอียดควำมเสียหำย กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ และควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เสียหำยในเบื้องต้น โดยงบประมำณที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดควำมสำมำรถให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบกลำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕.๑.๖ รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมเสียหำยและแนวทำงกำร ฟ้ืนฟูไปยั ง             
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนในกำรฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับควำมเสียหำย (คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ จะต้องมีควำมเชื่อมโยงกับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่ได้รับผลกระทบตำมหลักมำตรฐำน โดยค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนต่ำงๆ เช่น อำยุ 
เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สตรีมีครรภ์ และผู้พิกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้ำน ส ำรวจควำมเสียหำยของระบบสำธำรณูปโภคและ        

สิ่งสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกำรส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในกำรฟ้ืนฟู และก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคืนใหม่ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ส ำรวจประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟ้ืนฟู     
หลังกำรเกิดสำธำรณภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนชุมชน เช่น ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้ำนควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน        

กำรช่วยเหลือจำกภำยนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุชุมชน ควำมอ่อนแอ    

หรือควำมล่อแหลมต่อสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. ส ำรวจและประเมินควำมจ ำเป็นในกำรฟื้นฟูภำยหลังเหตุกำรณ์สำธำรณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลกำรฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนอำหำร 

กำรเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภำพ สุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม กำรประกอบอำชีพ และองค์ควำมรู้   
กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิน สุขำภิบำล เป็นต้น โดยให้ค ำนึงถึงกำรฟ้ืนฟูกลุ่มเปรำะบำง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรำ ผู้ป่วย และผู้พิกำร) ที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำน เช่น ที่อยู่อำศัย 
กำรศึกษำ กำรดูแลสุขภำพ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เกษตรกรรม กำรชลประทำน กำรขนส่ง กำรสื่อสำร อุตสำหกรรม 
ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น 

๔. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  จัดทีมประเมินควำมเสียหำยและควำม
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ  โดยประสำนกับอ ำเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลรำชธำนี  ให้ตรวจสอบรำยละเอียด
ควำมเสียหำย กำรให้ควำมช่วยเหลือและควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสำนกำรปฏิบัติกับอ ำเภอ ให้ประสำนกำรปฏิบัติกับคณะกรรมกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพ่ือพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด และรำยงำนผล   
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กำรส ำรวจควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ควำมเสียหำยมีมูลค่ำมำกกว่ำวงเงินที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพิจำรณำเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จำกวงเงินงบกลำงรำยกำรส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นจำกคณะรัฐมนตรี 

๗. รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมจ ำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
ผู้ อ ำนวยกำรจั งหวัด ผู้ อ ำนวยกำรกลำง ผู้ บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่ งชำติ                  
และนำยกรัฐมนตรีทรำบตำมล ำดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรค้นหำ กำรบรรเทำ และกำรช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองควำมต้องกำรที่จ ำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงกำรจัดมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรำยหรือสำธำรณภัย 
ซ้ ำขึ้นอีก กำรประเมินควำมเสียหำยของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจัดเตรียมที่พักอำศัยชั่วครำว และกำรให้บริกำร
สำธำรณะ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นกำรฟ้ืนฟูด้ำนสมรรถภำพทำงกำยให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น กำรตรวจรักษำ 

ป้องกันควบคุมโรค และกำรฟ้ืนฟูควำมแข็งแรงทำงร่ำงกำย เป็นต้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟูด้ำนสภำพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนกำรกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง        
ตำมควำมจ ำเป็น  โดยให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลกลำงใหญ่ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ประจ ำต ำบลไผ่  เป็นหน่วยงำยหลักและมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) กำรช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้ำน ส ำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ควำมเสียหำย เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล ำเนำ 
           - ให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และองค์กร

ภำคเอกชนในกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซ้อน    
ในกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้ำน จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหำยไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐำนในกำรรับกำรสงเครำะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ประสบภัยอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำ    
จะหำยกลับมำด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ รวมทั้งจัดกำรที่พักอำศัยชั่วครำว และระบบสุขำภิบำลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจำกพ้ืนที่อันตรำย 

           - ให้กำรสงเครำะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้ำครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปได้     
โดยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ และโดยกำรจัดหำอำชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กก ำพร้ำ นักเรียน นักศึกษำ คนพิกำร และผู้สูงอำยุที่ประสบภัย 
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   (๑.๒) กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และควบคุมโรคระบำด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของประชำชนให้คืนสู่

สภำพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รำยงำนข่ำวและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่อสำธำรณชนให้ทรำบ

สถำนกำรณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นกำรบูรณะที่อยู่อำศัย โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่ได้รับควำมเสียหำยจำก

เหตุกำรณ์สำธำรณภัยให้กลับสู่สภำพที่ สำมำรถใช้งำนได้  ทั้ งนี้  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำร ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกำรใช้งำน หำกกำรบูรณะ
โครงสร้ำงและสิ่งก่อสร้ำงหรือกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่ำเดิม อำจต้องใช้
เวลำและงบประมำณในกำรฟ้ืนฟู ควรก ำหนดแผนงำนไว้ในกำรฟ้ืนฟูระยะยำวต่อไป และกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน และสิ่งสำธำรณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ำยขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ที่เกิดเหตุ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภำพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลภำวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดควำมสำมำรถของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้นๆ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงกำรที่ได้รับ    
ควำมเสียหำย ดังนี้ 

           - ทำงหลวงแผ่นดินและเส้นทำงคมนำคม 
    ด ำเนินกำรโดยแขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนี และแขวงทำงหลวง

ชนบทเขื่องใน 
           - ระบบไฟฟ้ำ 
    ด ำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุบลรำชธำนี  และ

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปำ 
    ด ำเนินกำรโดยกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุบลรำชธำนี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซำกปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและอำคำรบ้ำนเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร โรงเรียน สถำนศึกษำ วัด โบรำณสถำน 

สถำนที่รำชกำร สถำนที่ท่องเที่ยว และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้กลับมำใช้งำนได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น กำรเก็บซำกปรักหักพัง กำรตรวจสอบ     

ควำมแข็งแรงของอำคำร กำรออกแบบวำงผังเมือง กำรจัดหำแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภค กำรจัดท ำภูมิทัศน์ 
ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด อุบลรำชธำนี  ส ำนักชลประทำนที่ 7 โครงกำร
ชลประทำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี  และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) กำรฟ้ืนฟูระยะกลำงเป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องโดยกำรประสำนและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตขึ้นใหม่ กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภำพร่ำงกำย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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           - กำรฟ้ืนฟูโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น ประปำ 
ไฟฟ้ำ ระบบโทรคมนำคม เป็นต้น 

           - กำรฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   เป็นหน่วยหลัก   

ในกำรฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สำมำรถร่วมมือกับภำคเอกชน ได้แก่ หอกำรค้ำ 
สภำอุตสำหกรรม สมำคมท่องเที่ยว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและกำรพำณิชย์ของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

        (๒) ส ำหรับกำรฟ้ืนฟูระยะยำว เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกระยะกลำง    ซึ่งอำจใช้
เวลำหลำยเดือนหรือหลำยปีนับจำกหลังเกิดสำธำรณภัย โดยมุ่งเน้นกำรกลับสู่สภำวะปกติ หรือให้ ดียิ่งขึ้น
กว่ำเดิม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำกำรส ำรวจและจัดท ำแผนโครงกำร เพ่ีอวำงแผนกำรฟื้นฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้
สำมำรถรองรับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  เป็นหน่วยหลักในกำรวำงแผน
และด ำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีควำมพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรด ำเนินงำนฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจำกกำรบรรเทำ
ภัยที่เกิดขึ้น  กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรในกำรวำงแผนฟื้นฟู กำรระบุและติดตำมกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง
และกำรลดควำมแตกต่ำง กำรประยุกต์ใช้หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรวำงแผน และกำรก ำหนดกำร
ประสำนควำมต้องกำรที่ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ 

            - ให้มีกำรบูรณะและกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยที่ถูกท ำลำยและได้รับ     
ควำมเสียหำยใหม่หรือพัฒนำที่อยู่อำศัยถำวร เพ่ือเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงควำมถำวรยั่งยืนและควำมต้ำนทำนต่อสำธำรณภัยของที่อยู่อำศัย 
ทั้งนี้ กำรฟ้ืนฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยให้ผู้ประสบภัยหลังกำรเกิดสำธำรณภัยเพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทำง
ประวัติศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมำะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิ สังขรณ์       
ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำหรือปลอดภัยกว่ำเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมที่จะรับมือและกำรฟ้ืนกลับสู่ภำวะปกติได้อย่ำง
รวดเร็วของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ในกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรบริกำรด้ำนสังคมของ
บุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงกำรสำธำรณสุข สุขภำพจิต และกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยให้
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลกลำงใหญ่ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล             
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยที่ถูกท ำลำยและได้รับควำมเสียหำยใหม่

หรือพัฒนำที่อยู่อำศัยถำวร เพ่ือเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยที่จะรองรับควำมต้องกำร
ของชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

          (๒.๒) ภำรกิจสนับสนุนกำรฟ้ืนฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัย 
หลังกำรเกิดสำธำรณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ควำมสำมำรถให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้นๆ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงกำร 
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ที่ได้รับควำมเสียหำย และขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยเหนือขึ้นไปตำมล ำดับ ได้แก่ งบประมำณของจังหวัด 
งบประมำณของกรม กระทรวง หน่วยงำนนอก ภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศ หรืองบกลำง 

 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ำยขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลภำวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วำงแผนในกำรรักษำปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทำงประวัติศำสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำเดิมตำมที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงำน
ภำคเอกชนที่เป็นเครือข่ำยให้สนับสนุนแผนงำนและภำรกิจส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร     
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ที่ก ำหนดวิธีกำรที่จะใช้
ทรัพยำกรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงควำมต้องกำรของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖1      ๕๕ 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลกลางใหญ ่ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กลำงใหญ่  พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำ       
สำธำรณภัยอ ำเภอ พ.ศ. ๒๕60  และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕60 มีแนวคิด
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ประกอบด้วย กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรฟ้ืนฟูอย่ำงยั่งยืน และกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  ซึ่งกำรจะด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์    
ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน  ทั้งภำครำชกำร พลเรือน ทหำร ต ำรวจ ภำคเอกชน มูลนิธิ/อำสำสมัคร 
และองค์กำรสำธำรณกุศล   และต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐     
ที่บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำ       
สำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กลำงใหญ่  พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม  โดยก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
ภำคส่วน   ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่กำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑ 

 
ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่    
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทรำบ เข้ำใจ
ถึงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณภัย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
ของภำคประชำชนและภำคเอกชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 

 
- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีกำรประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย      
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ อย่ำงน้อยทุก ๒ เดือน อย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำรเตรียม
ควำมพร้อม กำรร่วมวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในพื้นท่ี 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
 

๓ มีส่วนร่วมกับอ ำเภอเขื่องใน  และจังหวัดอุบลรำชธำนี  อย่ำงต่อเนื่อง   
เพ่ือเชื่อมกำรท ำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้อง  โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  เช่น  ร่วมส ำรวจประเมินวิเครำะห์    
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท ำให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- สนง.ปภ.อ ำเภอ
เขื่องใน 
- สนง.ปภ.จว. 
อุบลรำชธำนี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
 

๔ กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุสำธำรณภัยของ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กลำงใหญ่  กำรร่ วมฝึกกำรป้องกันและบรร เทำสำธำรณภัย ของ            
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ   สำธำรณภัยระดับต่ำงๆ เพ่ือทดสอบ
และฝึกควำมช ำนำญร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- สนง.ปภ.อ ำเภอ
เขื่องใน 
- สนง.ปภ.จว. 
อุบลรำชธำนี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
 

๕ จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนิน
ภำรกิจ เช่น งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กองทุนควำมปลอดภัยในกำร     
ใช้รถใช้ถนน ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม องค์กรสำธำรณกุศล    
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- ส ำนักงำนจังหวัด
อุบลรำชธำนี 
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖ พิจำรณำแผนงำน/โครงกำรที่ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในภำพรวมอย่ำงมี
ส่วนร่วมแบบบูรณำกำร ซึ่งรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมพร้อม
แห่งชำติ ประกอบกับให้มีควำมเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ   
ตำมภำรกิจของอ ำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- ส ำนักงำนจังหวัด
อุบลรำชธำนี 
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
 
 

๗ ให้ควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ    
สร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ ำเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- สพป.อุบลรำชธำนี 
- สพม.อุบลรำชธำนี 

๘ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยชุมชน/หมู่บ้ำน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่
ให้มีควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ ่
 

๙ กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ         
ทั้งส่วนกลำงและระดับพื้นท่ี กำรก ำหนดให้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ให้ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดเพ่ือรำยงำนผลต่อไปยังผู้อ ำนวยกำรกลำงและ
ผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปทรำบเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผลกำรน ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ           
สำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   ไปสู่กำรปฏิบัติ     
ในช่วงกลำงแผนและปลำยแผน  พร้อมทั้งพิจำรณำแนวทำงปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค์ ก ำ รบริ ห ำ ร
ส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
- ส น ง . ป ภ . ส ำ ข ำ   
อ ำเภอเขื่องใน 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
อุบลรำชธำนี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- ส ำนักงำนจังหวัด
อุบลรำชธำนี 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับควบคุม เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
ภำรกิจและหรือประเมินว่ำภำรกิจส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรติดตำมประเมินผล โดยปกติ
จะต้องก ำหนดดัชนีกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในกำรพิเครำะห์ว่ำสถำนกำรณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก ำหนด ประโยชน์ของกำรติดตำมประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทรำบควำมก้ำวหน้ำ และหรือควำมล้ำหลังของกำรด ำเนินกำร โดยใช้ดัชนีประเมินว่ำกำรด ำเนินกำรใกล้ถึง
เป้ำหมำยที่ก ำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสำมำรถช่วยให้วิเครำะห์เพ่ิมเติมให้ทรำบปัจจัยเหตุแห่งควำมส ำเร็จ
และควำมล้มเหลวดังกล่ำวได้ ท ำให้เกิดประโยชน์ในกำรปรับปรุงแนวทำงด ำเนินกำรต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

กลำงใหญ่  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรผลักดันประเด็นส ำคัญไปสู่กำรปฏิบัติ 
โดยให้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลภำพรวมที่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
ประเมินผลกระทบกำรขับเคลื่อน และสรุปภำพรวมกำรติดตำมและประเมินผลให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ          
เพ่ือรำยงำนผลต่อไปยังผู้อ ำนวยกำรจังหวัด  ผู้อ ำนวยกำรกลำงและผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปทรำบ    
เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุง  แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ก ำหนดกรอบกำรติดตำมและประเมนิผล โดยสร้ำงควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกลำงใหญ่ แนวทำงกำรผลักดันประเด็นส ำคัญไปสูก่ำรปฏบิัติ รวมทั้ง
แผนงำน/โครงกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แล้วก ำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด กำรประเมินแหล่งข้อมูล 
เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรส ำรวจภำคสนำม 
กำรระดมควำมคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก ำหนดเป้ำหมำยและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จำกเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ประเมินผลและวเิครำะห์ข้อมลูตำมหลักกำรที่กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั            
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  ก ำหนดขึ้นมำ 

จัดท ำรำยงำนสรุปผลภำพรวม และข้อเสนอแนะ 

น ำเสนอรำยงำนสรปุผลให้ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

น ำผลกำรประเมินเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

พิจำรณำผลักดันแผนงำน/โครงกำรกำรลดควำมเสีย่งจำกสำธำรณภยัสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี 
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        กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ไปสู่กำรปฏิบัติ   เพ่ือตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรจัดกำร     
สำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ให้มีประสิทธิภำพ ยกระดับไปสู่มำตรฐำนตำมหลักสำกล 
ตลอดจนน ำปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนกำรของกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรค้นหำแนวคิด แนวทำง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำร รูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรน ำสิ่งที่ได้    
มีกำรคิดค้นหรือค้นพบมำพัฒนำ ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรด ำเนินงำน         
และกำรบริกำรให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ำเดิม และสำมำรถด ำเนินกำรร่วมกับ   
กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและประเมินผลในลักษณะของ
กำรทบทวนจำกบทเรียนและกำรเรียนรู้ทั้งก่อนกำรด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และเมื่อเสร็จสิ้น          
กำรด ำเนินกำร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ ดังนี้ 

       (๑) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำน     
ด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีมำพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ให้เหมำะสม 

       (๒) ศึกษำบทเรียนของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยส ำคัญที่ผ่ำนมำของ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกลำงใหญ่  เพ่ือให้ทรำบข้อมูลข้อเท็จจริงส ำหรับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท ำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของกำรเกิดสำธำรณภัยครั้งส ำคัญที่ผ่ำนมำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรในอนำคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลางใหญ่ 

       พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๔ ก ำหนดว่ำ 
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำธำรณภัยหรือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนต่ำงๆ 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่ำวได้ใช้ครบห้ำปีแล้ว ให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบในกำร
จัดท ำแผนด ำเนินกำรปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ใน
แผน หรือมีกำรวิจัยและพัฒนำ พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ทันสมัย
และเหมำะสม ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  พิจำรณำทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตำมควำมเหมำะสมทุกปี 
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