แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
พ.ศ.2564-2570

บทนำ
ปัจ จุบัน สถานการณ์ส าธารณภัย ของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติ แ ละการกระทำ
ของมนุ ษ ย์ มีปั จ จั ย หลั กมาจากสาเหตุห ลายประการ สาเหตุ จากธรรมชาติ เช่น อุ ทกภั ย ดิ นโคลนถล่ ม
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนั กและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ มีหน้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น แ ล ะบ รรเท าส าธ ารณ ภั ย ข อ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางโกระ
พ.ศ.2564-2570 ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้อง
กับแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ.2564-2570 รวมทั้ ง มีค วามเชื่ อมโยงกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่ งชาติ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด /อำเภอ เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การสาธารณภัย เป็น ไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน ทั้งระบบ และเพื่อ ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชน และสร้า งพื ้น ที ่ใ ห้เ ป็น ท้อ งถิ ่น ที ่ป ลอดภัย โดยให้
ความสำคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลบางโกระ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
เหตุสาธารณภัย

คำนำ
สถานการณและแนวโนมสาธารณภัยของโลกและประเทศกำลังเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเชื่อมโยง
ซับซอน สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำ
ใหเกิดภาวะลมฟาอากาศแปรปรวน ระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแลงจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝงทะเล
อุทกภัยขนาดใหญ ดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก โรคระบาด รวมทั้งการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีภัยที่ไมอาจคาดการณได อาทิ แผนดินไหว สึนามิ ไฟป าและหมอกควัน ซึ่ งลวนเปนสาธารณภัยที่จะตองเผชิญ
ในปจจุบันและมีแนวโนมมากขึ้นในอนาคต อันสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิ จ
ในการให ความช ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย ในลำดับ แรกกอ นที่ห นว ยงานภายนอกจะเข าไปให ความชว ยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดใหองคกรปกครอง
สว นทองถิ ่นแหงพื้นที่ มี ห นา ที่ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท องถิ ่ น ของตน โดยมี ผ ู  บ ริ ห ารทอ งถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 ไดกำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงพื้นที่ (องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหนาที ่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบั ติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิ ญเหตุ เมื่ อเกิ ดสาธารณภัยขึ้น โดยมี
ผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการเพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับ
เขา สู ภ าวะปกติ พร อมทั้ งจั ดทำแผนปฏิ บ ั ติ การในการป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสำคัญขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิ ญเหตุ และให ความช วยเหลื อผู ประสบภั ย
ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย
ขณะเกิดภัยและภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด พ.ศ. 2564-2570 และ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
(นางภิรมย สิตตหิรัญ)
นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
วันที่..................................................
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ภาคผนวก
ก. คำยอ
ข. ตัวอยางลักษณะภัย
ค. นิยามศัพท
ง. พื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ
จ. สถานที่สำคัญที่ตองดูแลเปนพิเศษ
ฉ-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ฉ-2 บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สารบัญ (ตอ)
ฉ-3 บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
ฉ-4 บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ฉ-5 บัญชีฐานขอมูล อปพร.
ช ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว
ซ บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฌ ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข
ญ บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
ฎ บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบาง
ฏ บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก
ฐ ศูนยพักพิงชั่วคราว
ฑ-1 แผนผังการติดตอสื่อสารและขายวิทยุสื่อสาร
ฑ-2 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
ฒ แบบคำสั่งตางๆ
ณ แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภาคผนวก
ด แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
ต แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2
-----------------------------------

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ในสมั ยประมาณ พ.ศ.2484 สิ้นสงครามโลกครั้ ง ที ่ 2 ตำบลบางโกระตกทอดเป น ถิ ่ นทุ ร ะกั น ดาร
ในเนื้อที่ประมาณ 10,340 ไร เปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตรเกี่ยวกับการทำนา ขึ้นไป
โบราณวัตถุ
มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐในถ้ำบนควนบู
หมูที่ 1 พระอธิการทอง จันทมุนี เจาอาวาสวัดปุราณประดิษฐ (วัดบู) เปนแกนนำรวมกัน กับชาวบานหมู
ที่ 1 หมูที่ 4 พัฒนา เสนทางเดินจากบานบู-บานโคกเหรียง พรอมทั้งสรางศาลาพักคนเดินทางมาสราง ที่บาน
ทุง ใชชื่อวา “บานทุงศาลา”มาจดบัดนี้
หมูที่ 2 ในสมัยที่ขุนสนั่น จันทรสวาง (กำนัน) เปนแกนนำชาวบานหมูที่ 2 พัฒนาเสนทางเดินเรือทางน้ำ
จากบานบางโกระ-ผานบานประดู ถึงลำคลองทาเรือ เพราะลำคลองดังกลาวแคบ คดเคี้ยว จะทำใหเรือพายกระทบ
กิ่งไมเสียงดัง โกรก โกรกๆและเกิดการรอนเสียงมาเปนโกระ จึงขนานนามบานนี้วา บานบางโกระจนบัดนี้
หมูที่ 3 คำวาบานฉาง หมายถึงยุงฉาง ขนาดใหญสมัยโบราณมีพอคาจีนทำการคาขาย ทางน้ำ พายเรือ
บรรทุกสินคาจอดเทียบทา ที่หนาบานฉาง นำสินคาเดินขายจนหมด และพักคาง จากนั้นจึงทำนาปลูกขาว ไดขาว
มากไมมีท่เี ก็บ จึงสรางยุงฉางใสขาว โดยใหชาวบานทุกครัวนำขาวมาใสในฉาง เพื่อแกป ญหาการสงสวยขาวใหทาง
ราชการแตละปไมขาดราชการจึงแตงตั้งใหขาวจีนผูนั้นเปน ทานขุนพรหม และใหเรียกชื่อบานนี้วา “บานฉาง”
หมูที่ 4 คำวา “บู” มาจากคำวา กุบูร ภาษามาลายูแปลวา เมืองนอย (เมืองหนาดาน) มีคาย คูสนาม
เพราะเปนซากปรากฏใหเห็นอยู ซึ่งแยกมาจากคลองบานดอน ไปคลองขวาง ที่ขอบคูทั้งสองขางมีไผหนามขึ้น
สันนิษฐานวา นาจะเปนไมไผที่มนุษยปลูกไว มากกวาการงอกขึ้นมาเองโดยตรง แต (ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด)
บานกุบูรนี้ ภายหลังคำวากู และตัว ร. นั้นหายไป เหลือไวแคคำวา บู ตัวเดียว จึงประกาศใหชาวบานให
ชาวบานทุกคน เรียกบานนี้วา บานบู มาจนบัดนี้
หมูที่ 5 มาจากคำบอกเลาแตโบราณวา ชาวบานหมูที่ 5 นี้ มีเกวียนบรรทุกขาวนำสง เปนสวยใหเจาเมือง
หนองจิก โดยสงมาเก็บที่ยุง ณ บานฉาง ระหวางเดินทางนั้นเปนหลุม เปนบอลอเกวียน ตกหลุมแตกหัก จึงคางคืน
ทำการซอมลอ รุงขึ้นวัวลากเกวียนตอไปจนถึง มอบข าวให ขุ นพรหม พาเกวียนกลับหมูบ าน และประกาศให
ชาวบานในหมูบานนี้เรียกชื่อบานวา “บานลอแตก”มาจนบัดนี้
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หนา 1

ที่ตั้งสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
หมูที่ 5 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 94120
หมายเลขโทรศัพท 073-432823

1.1 ดานกายภาพ
1.1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครอง
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2540
อยูหางจากที่วาการอำเภอโคกโพธิ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดปตตานีระยะทาง 25 กิโลเมตร
1.1.2 อาณาเขตและเขตปกครอง
อาณาเขตและอาณาเขตติดตอ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีพื้นที่ 16.55 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
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ทิศเหนือ
จดตำบลทาเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทิศตะวันออก จดตำบลมะกรูด และตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทิศใต
จดตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทิศตะวันตก จดตำบลทาเรือ และตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ตำบลบางโกระแบงเขตการปกครองออกเปน 5 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานทุงศาลา
กำนันชื่อ นายจีรวัฒน ชูศรี
หมูที่ 2 บานบางโกระ
ผูใหญบานชื่อ นายปฏิพัทธ หนักแดง
หมูที่ 3 บานฉาง
ผูใหญบานชื่อ นายธนโชติ สารพร
หมูที่ 4 บานบู
ผูใหญบานชื่อ นายเด็ง บาเหมสนิ
หมูที่ 5 บานลอแตก
ผูใหญบานชื่อ นายบือราเฮง มะสัน
ตำบลบางโกระ มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีลำคลอง 3 สาย สภาพพื้นดินเป นดิน
ร ว นปนทรายเหมาะแก ก ารเพาะปลู ก ทำนา เลี ้ ย งสั ต ว ทำสวน ยางพารา สภาพภู ม ิ อ ากาศ
มี 2 ฤดู คือฤดูรอ นกับ ฤดูฝ น โดยเฉพาะในชว งเดือนสิงหาคม จะเริ ่ ม มี ฝ นตกมากติ ดต อ กั น ไปถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมม
1.1.3 ประชากร ศาสนา
จำนวนประชากร
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีประชากรทั้งสิ้น 2,694 คน แยกเปนหญิง 1,398 คน
ชาย 1,296 คน มีจำนวนครัวเรือน 833 ครัวเรือน ซึ่งสามารถแยกขอมูลจำนวนประชากรโดยการแบงตาม
ขอมูลเพศและหมูบานได ดังนี้ ขอมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2564
จำนวนประชากร
เพศ

หมูบาน

รวม

ชาย

หญิง

หมู 1 ทุงศาลา

258

303

561

หมู 2 บางโกระ

214

275

489

หมู 3 ฉาง

154

184

338

หมู 4 บู

306

281

587

หมู 5 ลอแตก

364

370

734

รวม

1,296

1,413

2,709
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จำนวนครัวเรือน
หมูบาน

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

หมู 1

226

หมู 2

201

หมู 3

128

หมู 4

133

หมู 5

145

รวม

833

* สถิติประชากรและบานขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
1.จำนวนสถาบันการศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 แหง
1. โรงเรียนวัดสุนทรวารี
2. โรงเรียนบานลอแตก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอนวัยเรียน 1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ
2. ศาสนสถาน
- มัสยิด จำนวน 2 แหง คือ
1. มัสยิดกูบูอัลฟาลาห ม.4
2. และมัสยิดดารุลยันนะห ม.5
- วัด จำนวน 2 แหง คือวัดปุราณประดิษฐ ม.4 และวัดสุนทรวารี ม.2
3. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเมาลิด เปนตน
1.1.4 การประกอบอาชีพ
ตำบลบางโกระ มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก อันมีสวนยางพาราและ
สวนผลไม มีการทำกสิกรรม และการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ สวนการคามีอยูในเขตชุมชน
และองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอชุมชนใกลเคียงที่สะดวก และมีศักยภาพ
ที่จะทำใหเปนชุมชนเมืองสามารถพึ่งพาตัวเองไดจากรายไดขององคการบริหารสวน
ตำบลในระดับหนึ่ง ลักษณะของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจะอยูรวมกันเปนกลุมตามแนว
เสนทางคมนาคม สำหรับ แนวโนมของการขยายตัวของชุมชน ยังคงกระจายอยูในรอบๆ ชุมชนเดิม
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การดำเนินการทางการเกษตร
1 มีที่ดินทำกินของตนเอง และไมตองเชา
2 ครัวเรือนที่มีที่ดนิ ทำกินของตนเอง แตตองเชาบางสวน
3 ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทำกินของตนเอง ตองเชาทั้งหมด
4 ในหมูบาน/ชุมชนมีพื้นที่รวม
5 ประเภทเอกสารที่ดินของพื้นที่สวนใหญของหมูบาน

519
24
0
10,407
โฉนด

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ไร

6 พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้
- โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข,ใบจอง,ส.ค.1,ส.ค.2,ส.ค3,นค.3,กสน.5 10627 ไร
- ประกอบอาชีพเพาะปลูก
288
ครัวเรือน
- ทำเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย
188
ครัวเรือน
7. การทำนา
- มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด
3,492
ไร
- จำนวนครัวเรือนที่ทำนา
360
ครัวเรือน
- ครัวเรือนสวนมากไดผลผลิตขาวเปลือกไรละ 1,970
กิโลกรัม
8. การทำไร
- มีพื้นที่ทำไรอายุสั้นทั้งหมด
62
ไร
- จำนวนครัวเรือนที่ทำไรอายุสั้น
83
ครัวเรือน
9. การทำสวนผลไม
- มีพื้นที่ทำสวนผลไมทั้งหมด
30
ไร
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผลไม
15
ครัวเรือน
- ผลไมท่ปี ลูกเปนอันดับหนึ่งคือ
แตงโม
10. การทำสวนผัก
- มีพื้นที่ทำสวนผักทั้งหมด
24
ไร
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผัก
12
ครัวเรือน
- ผักที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่งคือ
ผักหนาม
11. การทำสวนยาง
- มีพื้นที่ทำสวนยางทั้งหมด
3,481
ไร
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนยาง
292
ครัวเรือน
12. การเลี้ยงสัตว
- ครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพื่อขาย
135
ครัวเรือน
-. ครัวเรือนที่เลี้ยงเปด-ไกเพื่อขาย
126
ครัวเรือน
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การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน
1. การมีสวนรวมของชุมชน
- มีสวนรวมทำกิจกรรมสาธารณะ
460 ครัวเรือน
- เปนสมาชิกกลุมสหกรณ กองทุน
547 ครัวเรือน
2. ภูมิปญญาทองถิ่น
1.มีผูรู (ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน)
- หมูท่ี 1
105 คน
- หมูท่ี 2
95 คน
- หมูท่ี 3
91 คน
- หมูท่ี 4
76 คน
- หมูท่ี 5
7
คน
2. มีศูนยการเรียนรูชุมชน
10
แหง
3. มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว)
6,779 ไร
1.1.5 เสนทางคมนาคม
การคมนาคม
- ถนนสายเสถียรถาวร ผาน หมูท่ี 1,2,3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางสายบางโกระ - บานหรั่ง ผาน หมูที่ 2,5 ตำบลบางโกระ
- ถนนลาดยางสายบานบางโกระ - บานฉาง ผานหมูที่ 2,3 ตำบลบางโกระ
- ถนนลาดยาง, หินคลุก และลูกรัง สายวัดสุนทรวารี - เขตโคกอน ผานหมูที่ 2 ตำบลบางโก
ระ
- ถนนหินคลุกสายบานปลักน้ำขุน - หมูที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ ผานหมูท่ี 1 ตำบลบางโกระ
- ถนนหินคลุกและลูกรังสาย บานมวงหลุง - หมูที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ ผานหมูที่ 1
ตำบลบางโกระ
- ถนนลูกรังสายที่อานหนังสือพิมพ – ถนนเสถียรถาวร ผานหมูที่ 3 ตำบลบางโกระ
- ถนนหินคลุกสายสี่แยกบอกบ – วัดปุราณประดิษฐ ผานหมูที่ 4,5
ตำบลบางโกระ
- ถนนลาดยางสาย ถนนเสถียรถาวร - วัดปุราณประดิษฐ ผานหมูท่ี 4
ตำบลบางโกระ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สามารถเดินทางติดตอกับตำบลอื่นๆ ไดอยางสะดวก มี
ถนนลาดยาง 5 เสนทาง และเปนเขตติดตอกับเทศบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีเสนทางรถไฟ กั้นระหวางตำบลปา
บอน
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1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง
1 แหลงน้ำ
1.1 บอน้ำตื้น สวนตัว
384 บอ
ใชการได
295 บอ
1.2 บอน้ำตื่น สาธารณะ 6
บอ
ใชการได
4
บอ
1.3 บอบาดาล สวนตัว
13 บอ
ใชการได
13 บอ
1.4 บอบาดาล สาธารณะ 4
บอ
ใชการได
3
บอ
2 น้ำประปาใช : มี
3 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช
5
ครัวเรือน
4 มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป : 585 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 100
5 มีน้ำใชเพียงพอตลอดป :411 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 100
แหลงน้ำที่สรางขึ้น
- ฝาย 6 แหง
- บอบาดาล 12 แหง
แหลงน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำหวย 3 สาย
การไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ในเขตองคการบริห ารสว นตำบลบางโกระ มี จ ำนวนครั ว เรื อ นที ่ มี ไฟฟ าใช จำนวน 646
ครัวเรือน และคาดวาจะขยายเขตไฟฟาไปใหทั่วถึงทุกครัวเรือน
การประปาในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ประปาเปนของตนเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งอยูในความดูแลของคณะกรรมการหมูบาน
การใชที่ดิน
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม และ
เลี้ยงสัตว โดยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
เศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร ในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บางโกระ
ประชากรในวัยทำงานชวงอายุ 18-60 ป มีงานทำ 934 คน คิดเปนรอยละ 84.60 ของ
ประชากรชวงวัยเดียวกัน การประกอบอาชีพของประชากรมีรายไดตอหัวโดยเฉลี่ยแลว 50,000 – 99,000
บาท/ป
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เขตองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนเขตติดตอกับเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ มีหนวย
ตรวจตราเปนประจำตลอดกลางวัน และกลางคืน มีเวรยามฝายปกครองประสานการเฝาระวัง
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพสิ่งแวดลอม
- คุณภาพแหลงน้ำ บางแหงมีสนิม แมงกานีส ใชบริโภคไมได
- อากาศ อากาศอยูในเกณฑดี เนื่องจากตำบลบางโกระ ยังมีความแออัดของ
แหลงชุมชนนอยและการใชยวดยานอยูในเกณฑปกติ รวมทั้งไมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สวนใหญ
เกิดภัยจากอุทกภัย (พายุฤดูฝน) ที่เกิดภัยขึ้นบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัย
ที่ไดรับผลกระทบตอทรัพยสิน และบานเรือนประชาชน
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถิติการเกิดสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ (ประวัติการเกิดภัยเรียงตาม
ระดับความรุนแรงของภัยจากมาก ไปหานอย)
สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและ
สรางความสูญเสียตอทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย/โคลนถลม
พื้นที่ประสบภัย

เสียชีวิต
บาดเจ็บ
สูญหาย
(คน)
(คน)
(คน)

มูลคา
ความ
เสียหาย
(บาท)

(หมูที่/ชุมชน)

จำนวน
ครัวเรือน
ที่ประสบภัย

-

-

-

-

-

-

2560

1

ม.1 - ม.5

826

-

-

244,470

2561

-

-

-

-

-

-

2562

1

ม.1,ม.3

3

-

2563

1

-

-

-

เดือน ป
ที่เกิดภัย

จำนวนครั้งที่
เกิดภัย

2559
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(2) วาตภัย
วัน เดือน ป
ที่เกิดภัย

สาเหตุการเกิดภัย

2560-2562

1

2560

(3)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

2561
2562

ลมพายุปาบึกและ
ลมพายุฝน

2564

ลมพายุฝน

ม.2,ม.4
และม.5
ม.1,ม.3

จำนวนบานเรือน
เสียหายทั้งหลัง
(หลัง)
4

จำนวนบานเรือน
เสียหายบางสวน
(หลัง)
-

-

5

6, 634

-

16

30,293

จำนวนสัตว
ที่รับผลกระทบ
(ตัว)

-

มูลคาความ
เสียหาย
(บาท)
7,752

ภัยแลง

วัน เดือน ป
ที่เกิดภัย

สาเหตุการ
เกิดภัย

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

จำนวนครัวเรือนที่
ประสบภัย

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร)

25592563

-

-

-

-

วัน เดือน ป
ที่เกิดภัย

สาเหตุการ
เกิดภัย

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

จำนวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย

เสียชีวิต
(คน)

25592563

-

-

-

-

(4) อัคคีภัย
บาดเจ็บ
(คน)

มูลคา
ความเสียหาย
(บาท)
-

(5) อุบัติเหตุ
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วัน เดือน ป
ที่เกิดภัย

สาเหตุการ
เกิดภัย

พื้นที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

จำนวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

25592563
(ที่มา : องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

มูลคา
ความเสียหาย
(บาท)
-

(6) โรคระบาด (Pandemic)(โควิด - 19)
ตารางที่ 1-6 : สถิติการเกิดโรคระบาด องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ผลกระทบความเสียหาย
พ.ศ.

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ

สถานที่เกิดเหตุ

จำนวน
ผูเสียชีวิต
(คน)

มูลคาความเสียหาย

2559

-

-

-

จำนวน
ผูติดเชื้อ
(คน)
-

2560

-

-

-

-

-

2561

-

-

-

-

-

2562

-

-

-

-

-

2563

-

-

-

-

-

2564

1
1

-

11

-

-

11

-

รวม

(ครั้ง)

ต.บางโกระ

(ลานบาท)
-

(ที่มา : รพ.สต.บางโกระ ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ 2564)
สรุป
จากสถิติการเกิด ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัย ในเขตตำบลบางโกระในระยะเวลาสี่ปไดมีการเกิดเหตุ
- วาตภัย จำนวน 3 ครั้ง มีบานเรือนราฏรไดรับความเสียหาย จำนวน 21 หลังคาเรือน ประเมินคาความเสียหายเปน
จำนวน 30,293 บาท
- อุทกภัย จำนวน 1 ครั้ง มีบานเรือนราษฏรไดรับผลกระทบ จำนวน 826 หลังคาเรือน ประเมินค าความเสียหายเปน
จำนวน 244,470 บาท
- โรคระบาด (โควิด -19 ) จำนวน 1 ครั้ง มีจำนวนประชากรติดเชื้อ จำนวน 11 คน ไมมีผูเสียชีวิต
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ตารางที่ 1.7 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
อุทกภัย

หมูที่ 2

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
หมูที่ .1,4,5 หมูที่ 3

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ความเปราะบาง
เปนพื้นที่ราบลุม หรือมีการถมดินกั้นการ
ไหลระบายของน้ ำ เกิดปญหาน้ำท วมขั ง
ระบายไมทัน
ความลอแหลม
1. ประชาชนสวนใหญปลูกบานพักอาศัย
ติ ด ริ ม แม น ้ ำ โดยเฉพาะพื ้ น ที ่ หมู  ท่ี
...................................................
ฯลฯ
ศักยภาพ
มี อปพร.และ อบต.และผูนำทองถิ่นเข า
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว และทั่วถึง

ภัยแลง

-

วาตภัย

-

-

หมูที่
1,2,3,4,5

หมูที่ 1,4,5 หมูที่ 2,3

ศั ก ยภาพ พื ้ น ที ่ ส  ว นใหญ ใ นตำบลมี
ชลประทานไหลผ านและมี บอน้ำที่ใช กัก
เก็บน้ำมากพอและทั่วถึงทำใหมีปญหาการ
ขาดแคลนน้ำนอย
ความลอแหลม
พายุ ฤ ดู ฝ นที ่ เ กิ ด ที ่ ไ ม ท ั น ตั ้ ง ตั ว ทำให
ประชาชนไมไดปองกันเบื้องตนที่ดีพอ
ความเปราะบาง
บานเรือนประชาชนบางสวนขาดการบำรุง
และไมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับมือ
ศักยภาพ
มี อปพร.และ อบต.และผู นำทองถิ่ นเขา
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว และทั่วถึง
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ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
อัคคีภัย

-

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
หมูที่
1,2,3,4,5

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ศักยภาพ
มีป องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
และจากทองถิ่นใกลเคียงที่มีศักยภาพและ
สามารถชวยเหลือปองกัน ระงับเหตุไดเร็ว
และเนื่องจากมีการตั้งบานเรือนที่หางกัน
ทำให ม ี ค วามเสี ่ ย งอั ค คี ภ ั ย น อ ยในการ
ลุกลามไปติด

จากการวิเคราะหส ถานการณสาธารณภัยและการประเมิ นความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอ มูล
สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้
๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
จากการวิเคราะหสถานการณ สาธารณภัย และการประเมิ นความเสี ่ ย งจากสาธารณภั ย
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้
ลำดับที่

ประเภทของภัย

ลักษณะของการเกิดภัย

2

อุทกภัย

พื้นที่บางพื้นที่ในตำบลมีลักษณะเปนพื้นที่ลุม เมื่อเกิดฝนตกหนัก
ทำใหเกิดน้ำทวมขังเปนไหลบาทวมพื้นที่การเกษตรและบานเรือน

3

ภัยแลง

น้ำในคลองมีปริมาณนอย ฝนทิ้งชวงนาน

1

วาตภัย

พายุฤดูรอน
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจำในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม
(อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของ
มนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-8 : ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ระยะเวลาที่เกิดภัย
ภัย/เดือน
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
ฤดู
แลง

ภัยแลง
พายุฤดู
รอน
อัคคีภัย

ปใหม ตรุษจีน

อุบัติเหตุ
ทางถนน

ปใหม

ป
ใหม
สงกรานต

ป
ใหม

(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำปใหเหมาะสมกับสถานการณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ )
หมายเหตุ : อัคคีภัยและ อุบัติเหตุทางถนน เฝาระวังตลอดทั้งป
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บทที่ ๒
นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็ว
ทั่ว-อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา นำมาทบทวน
ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหทุกหนวยงานใช
เปน แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค กรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสาระสำคัญ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้
2.1.1 มุ  ง เน น การลดความเสี ่ ย งจากสาธารณภั ย ด ว ยการสร า งความตระหนั ก รู  ใ ห ท ุ ก ภาคส ว น
ของสังคมไทยเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใชข อ มู ล
ความเสี่ยงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย างรูเ ทาทั นภั ย
2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกั บทุกภาคสวนใหยกระดั บมาตรฐานระบบการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พรอมทั้ง
การบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ
2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือดี
กวาเดิม และปลอดภัยกวาเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม
2.1.4 สร า งการเป น หุ  น ส ว นในการจั ด การความเสี ่ ย งจากสาธารณภั ย ร ว มกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ย
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ
2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวั ตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญ ญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท.
2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดำเนินการชวยเหลือ ใหแก
หนวยงานในระดับทองถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินจากเหตุ
สาธารณภัย
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2.3 วิสัยทัศน
ตำบลแหงสันติสุข ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทั่วถึง ครบครัน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
อยูดีกินดีบนพื้นฐานแหงความพอเพียง ชุมชนตัวอยางดานการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการอนุรักษ
2.4 พันธกิจ
เสริมสรางระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและชวยเหลือเยียวยาผูประสบเหตุ
2.5 เปาหมาย
ตำบลบางโกระเปนตำบลแหงสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปราศจากความรุนแรงจาก
สาธารณภัยตางๆ
2.6 ตัวชี้วดั ความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชีว้ ัด ไดแก

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

2.6.1 การลดความ (1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน
สู ญ เสี ย และความ
(2) จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน
เสียหาย
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยที่มีตอโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา ดวย
การพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับได
เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย
2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม (1) จำนวนแผนการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัย ที ่มี การบรรจุ องคประกอบ
ศ ั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จั ด การความเสี ่ ย ง
จากสาธารณภัย

(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ
และประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย
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2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู มาตรฐานตามหลักสากล
เพื่อสรางการรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้ง
การเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(1.2) เพื่อใหทุกภาคสวนดำเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนาและสงเสริมใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน
(2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีมาตรฐาน
เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(1.2) เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ
(1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยที่สุด
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(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ
(2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
(2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อฟน ฟูใ หผูประสบภัยไดรับ การสงเคราะหช วยเหลื อ อย างรวดเร็ ว ทั่วถึ ง ตอเนื่ อ ง
เปนธรรม สอดรับกับความจำเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิต
ไดตามปกติ
(1.2) เพื่อฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว
หรือใหดีกวา และปลอดภัยกวาเดิม
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒ นาระบบการประเมิ น ความต องการหลัง เกิ ดสาธารณภั ย (Post - Disaster Need
Assessment : PDNA)
(2.2) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู
(2.3) เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยอยางยั่งยืน
(1.2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ
(1.3) เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ
(2) กลยุทธ
(2.1) เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางประเทศ
(2.2) พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่มเี อกภาพ
(2.3) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม
(2.4) สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
(1) เปาประสงค
(1.1) เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภู มิป ญญา ใหการจัด
การความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ
(1.2) เพื ่ อ สร า งภู ม ิค ุ  ม กั น ด วยการรูเ ทา ทั นภั ย ให ก ั บ ประชาชนทุ ก ช ว งวั ย อย า งเสมอภาค
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน
(2) กลยุทธ
(2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย
(2.2) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
(2.4) สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(2.5) เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

การมุงเนนการลด

การจัดการในภาวะ

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ

การฟนฟูอยางยั่งยืน

การสงเสริมการเปน
หุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสีย่ ง

ยุทธศาสตรที่ 5
___________________________________________________

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.25642570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความ
พรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นก็จะสามารถทำ
ใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน
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2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
2.8.1 งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่

สาระสำคัญ

งบประมาณ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่

(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นตั้ งงบประมาณรายจายประจำปในการปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใชดำเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา
ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจั ดการศู นย พัก พิงชั ่วคราว การสงเคราะห
ชวยเหลือผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการ
สาธารณูปโภค เปนตน
(2) ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณเพื ่ อ การป องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในพื ้น ที่ ของตนให เปนไปตามแผนการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ซึ่งกำหนดใหม ีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนท องถิ ่นในการจัดหาวัสดุอุ ป กรณ
เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ พรอมทั้งจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง
ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
1) พระราชบัญญั ติสภาตำบลและองคการบริหารส วนตำบล พ.ศ. 2537 และที ่ แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
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สาระสำคัญ

งบประมาณ

มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
4) พระราชบั ญญั ต ิ กำหนดแผนและขั ้ นตอนการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให เทศบาล เมื อ งพั ทยา และองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลมี อ ำนาจ
และหนา ที่ ในการจัดระบบการบริก ารสาธารณะ เพื่ อประโยชนของประชาชนในท อ งถิ่ น
ของตนเอง (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน (22) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล
ในการใหบริการสาธารณะ
5) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วา ด ว ยการรั บ เงิน การเบิ กจ ายเงิ น การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
- ข อ 89 องค กรปกครองส วนท องถิ ่ นอาจจ ายขาดจากเงิ นสะสมได ไม เกิ นร อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต
เงื่อนไข...
- ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหารทองถิ่น
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจำเปนในขณะนั้น โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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สาระสำคัญ

งบประมาณ

- ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได...
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะมี
การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดำเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรง
ชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุมครองชีวิต และ
ทรัพยสิน หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกประชาชนไดตามความจำเปน ภายใตขอบอำนาจ
หนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
หรื อการสงเสริ มและพัฒนาคุณ ภาพชี วิต หรือการป องกัน และระงั บโรคติ ดต อ หรื อการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน
- ขอ 7 กรณีมีความจำเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือ
ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉ ุ ก เฉิน ในพื ้น ที ่ เ กิด ภั ย ให ร ายงานอำเภอ หรื อ จั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงานที ่ เ กี ่ย วข อ ง
เพื่อพิจารณานำเงินทดรองราชการเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย
(2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุ กเฉินในพื ้ นที่เ กิ ดภั ย ในการชว ยเหลื อประชาชน ใหอ งคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ
- ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเปนการชวยเหลือที่จำเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเปนอยู
ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอำนาจ
หนาที่ตามกฎหมาย
กรณี สิ ่ งสาธารณประโยชน ท ี ่ อ ยู  ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซม
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งบประมาณ

ใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาให
เสนอคณะกรรมการเปน ผูพ ิจ ารณาให ความเห็นชอบกอนการใชจ ายงบประมาณ โดยให
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
- ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่ นพิจ ารณาใชจ ายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลั กเกณฑข อง
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
- ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป โดยโครงการ ไมจำเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ขอ 5 ในกรณีท ี่ องค กรปกครองสว นท องถิ่ น มีค วามจำเป นตอ งเบิก จาย
คาใชจายใหแกอาสาสมัคร เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเบิกจายได
9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจาย
ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- ขอ 4 อาสาสมัครที่ไดรบั คำสั่งจากผูอำนวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพื่อการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน
- ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่สามารถจายคาใชจายใหแก
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามขอ 4 ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดวย...
- ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่ ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ
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1. เงินทดรองราชการ

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ใหจังหวัด/

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กรุงเทพมหานคร หรือสวนราชการที่มีเงินทดรองราชการใชวงเงินทดรองราชการในระหวาง

วาดวยเงินทดรองราชการ

ที่ยังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย มีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการชวยเหลือโดย

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

เรงดวนตามความจำเปนและเหมาะสม โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของ

กรณีฉุกเฉิน

ผู ประสบภัยพิบ ัติ แตม ิ ไดมุ งหมายที ่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตองเปน
คาใชจายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูส ภาพ
เดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพื่อ
สร างสิ่งกอสร างใหม ได ซึ่งการเบิกจ ายเงินให ถื อปฏิ บั ติ ตามหลักเกณฑ วิธ ีการ และอัตราการ
ชวยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ดังนี้
(1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในเวลาอันใกล และจำเปนตองรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดยไมตองประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท
(1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน
(1.2) ในกรณี จ ังหวัดอื ่ น ใหเ ปนอำนาจของสำนักงานป องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุมัติจายเงิน
โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองที่
ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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สาระสำคัญ

(2.1) กรณี เกิ ดในกรุ ง เทพมหานคร ให เ ป นอำนาจของอธิ บ ดี ก รมป องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
(2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจั งหวัดรวมกั บ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
เมื่อไดมีการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2. เงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเปนตองใชจายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ไดรับ
หรือจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการ การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนที่จะตอง
รีบ ดำเนิ นการ เพื่อมิ ให เกิ ดความเสียหายแก ทางราชการ ให ส วนราชการขอรับจัดสรร
โครงการตามนโยบายรัฐบาล
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใหกระทำ
ไดในกรณีที่เปนรายจาย ดังนี้
(1) เปนรายจายเพื่อการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
(2) เปนรายจายที่จำเปนตองจายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะรายแรง
(3) เป น รายจ า ยที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณไว แ ล ว แต มี จ ำนวนไม เ พี ย งพอ
และมีความจำเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว
(4) เปนรายจายที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนที่จะตอง
ดำเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
รายการเงินสำรองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน พ.ศ.2562

2.8.3 เงิ น นอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ตองนำสงคลัง แตมี
กฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนำสงคลัง
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งบประมาณ

งบประมาณสนั บสนุ น
จากองคกร/หนวยงานตาง ๆ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ

สาระสำคัญ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป นหน วยงานกลางในการประสานและผลักดั นการดำเนินงาน
ใหเปนไปตามหลักการ ขอกำหนดและเงื่อนไขขององคกรผูใหการสนับสนุน และไมขัดแยง
กับแนวทางการดำเนิ นงานในแผนการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….
โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังนี้
(1) เงินบริจาค คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิ น
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรั พยสิ นดังกลา ว ซึ่ งการใชกองทุนในการชวยเหลือผู ป ระสบภัยใหเป นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน
(3) อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยที่นอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน

งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบกลาง
งบนอกงบประมาณ

แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
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บทที่ 3
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายใหเห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด
ไมซ้ำเดิม และไมจำเปนตองเปนลำดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการดำเนินการในลักษณะเปนวงรอบ
(Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอยางยั่งยืน
ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการฟนฟู
ซึ่งการดำเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา
ในการดำเนินการขึ้นอยูกับความรุนแรงของภัยเปนสำคัญ ดังแผนภาพที่3-1

ปรับจากที่มา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams.
https://www.preventionweb.net. (2019, November :25)
แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
เพื่อความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience)
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระตอง
มีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย
3.2.1 ระดับนโยบาย
(1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)
มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิ ทธิภ าพ
โดยมีองคป ระกอบ และอำนาจหน าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห ง พระราชบั ญ ญั ติป องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)
มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว า งหนว ยงานของรั ฐ โดยมีอ งคป ระกอบ และอำนาจหน า ที ่ต ามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564
(3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.)
มีหนาที่เสนอ และจัดทำมาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพื่อเปนกรอบในการดำเนินงาน
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเปนศูนยกลางในการอำนวยการและการประสานการ
ปฏิบัติของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด
“ศู นยปฏิ บ ั ต ิ การฉุ กเฉิ น (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรี ยกชื่ อวา กองบั ญ ชาการป อ งกั น
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และบรรเทาสาธารณภั ย แหง ชาติ/ กองอำนวยการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แตล ะระดั บ มีหนาที่
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการบัง คับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกำหนด
โครงสร าง อำนาจหนาที่ และมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ตาง ๆ และตองมีการจัดทำ
แนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง
ตองจัดใหมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการ
เหตุการณ” ขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัตใิ นการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาวตอไปในบทที่ 5
(1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหนาที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)
มี ร ั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงมหาดไทย และกรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ ่ ง (ระดั บ 4)
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ
(2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ทำหนาที่ประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
สวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภัยทั้งระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทำหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวัง
สถานการณ รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เ กี่ยวข อง ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภั ยพร อมทั้ งรายงาน
และเสนอความเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับ
การจั ด การสาธารณภั ย เพื ่ อ ตั ด สิ น ใจในการรั บ มื อ โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เปนผูอำนวยการกลาง
(3) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด เปน ผูอำนวยการ
รองผูว าราชการจัง หวัดที่ผูว าราชการจัง หวัดมอบหมาย และนายกองค การบริ หารสว นจังหวัด เปน รอง
ผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง
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(4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทำหน าที ่ อำนวยการ ควบคุ ม สนั บสนุ น ประสานการปฏิ บ ั ต ิ ในการป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให ส อดคล องกับ แผนการป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั ้งดำเนิ น การสนั บสนุน
การปฏิบัตกิ ารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องคประกอบและอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(5) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต (กอปภ.สนข.)
ทำหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยูในเขตพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสำนักงานเขต
(6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน าที่ อำนวยการ ควบคุ ม สนั บสนุน และประสานการปฏิ บ ั ต ิก ั บองค กรปกครองส วนทองถิ่ น
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ เปนผูอำนวยการ
ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(7) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ่ งมีพื้น ที่ติดตอหรือใกลเ คี ยง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผูอำนวยการเมืองพัทยา เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการ
จัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(8) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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อำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง มี พื้นที่ติดตอหรือใกลเ คี ยง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอำนวยการเทศบาล เปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัด
ประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(9) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.)
ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตำบลใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง
หรือเขตพื้นที่อื่ นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล/ผูอำนวยการองคการบริ หาร
สวนตำบลเปนผูอำนวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค การ
บริหารสวนตำบล อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีองคประกอบ ดังนี้
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
๒.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
๓.รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
๔.ผูกำกับการสถานีตำรวจโคกโพธิ์
๕.ผูแทนฝายทหารในเขตพื้นที่
๖.กำนันตำบลบางโกระ
๗.ผูใหญบานทุกหมูบาน
๘.สาธารณสุขตำบล
๙.ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพื้นที่
๑๐.ผูแทนสถานศึกษาในพื้นที่
๑๑.ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพื้นที่
๑๒.หัวหนาฝายทุกฝายขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
๑๓.หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอำเภอเห็นสมควร
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อำนาจหนาที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผน
ที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมี
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภั ย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนทองถิ่น เพื่อควบคุม
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
4. รวบรวม จัดทำคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่อปท.
5. ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย
6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองส วนทองถิ ่นแหงพื ้นที่ห รือพื้นที่
ใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ
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แผนภาพที่ 3-2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท.
3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด
(1) จัดเจาหนาที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงานสถานการณ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ
(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ
3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และสาธารณภัยมีความ
รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ รายงานผูอำนวยการอำเภอ
พร อ มทั ้ ง ประสานกองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลท า เรือ
เทศบาลตำบลมะกรูด เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ เทศบาลตำบลมะกรูด
และเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ใหผูอำนวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหการสนับสนุนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน
3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบ ั ติการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย รว มระหวางพลเรื อนกับทหารนั้น จะตองมี
การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการป องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิ นทองถิ่น องคการ
บริห ารสว นตำบลบางโกระ กับ กองรอยทหารพรานที ่ 4308 ทั้ง นี้ ฝา ยทหารอาจพิ จารณาจัด ตั้ ง ศู น ย
ประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสา
ธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบงมอบพื้นที่ในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร
3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนศูนยกลาง
ในการประสานการปฏิบัติในเขตรับ ผิดชอบตลอด 24 ชั่ว โมง เพื่อใหสามารถติดตอ ประสานงาน สั่งการ
รายงาน การปฏิบัติและสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จั ดเจ าหนา ที่ป ระสานงานกับศูน ยป ฏิ บัต ิก ารฉุกเฉิน องค ก ารบริ หารสวนตำบลบางโกระ
(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ
(2) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวั ด
จัดเจาหนาที่ประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได
(3) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระและโรงพยาบาลสงเสริ มสุขภาพประจำตำบล รว มกั บ
องคการสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อ
การปฏิบัตงิ านขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ
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(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทั้งแจงหนวยงาน
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย
(5) กรณีที่ไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลทาเรือ เทศบาลตำบลมะกรูด และ
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัด
ชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบล
บางโกระ หรือผูอำนวยการทองถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(6) กรณีห ลังเกิดสาธารณภัย ใหอ งคการสาธารณกุศ ล องค ก รเอกชน ช ว ยเหลือ เจ าหน าที่
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน
หนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งลำเลี ยง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อั คคีภ ัย วาตภัย อุ ทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสั ต ว โรคระบาดสัต ว น้ำ
การระบาดของศัต รู พื ช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อัน มีผ ลกระทบต อสาธารณชน ไมว  า เกิด จากธรรมชาติ
มี ผ ู  ท ำให เ กิ ด ขึ้ น อุ บ ั ต ิ เ หตุ หรื อ เหตุ อ ื่ น ใด ซึ ่ง ก อให เ กิ ด อั น ตรายแก ช ี วิ ต ร า งกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การกอวินาศกรรมดวย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย

ระดั บการจัดการสาธารณภั ยแบ งเป น 4 ระดับ ทั ้ งนี้ ขึ ้นกับพื ้นที ่ ประชากร ความซั บซ อน หรือ
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้
ระดับ

1

การจัดการ

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผูมีอำนาจตามกฎหมาย

ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
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3

สาธารณภัยขนาดใหญ

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

4

สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ นายกองคการ

บริหารสวนตำบลบางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื ้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก
มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัตหิ นาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ
ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป

3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี ่ยง
จากสาธารณภั ยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ ที ่เกี ่ยวของสนับสนุ นการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
3.6.1 กฎหมายหลัก
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ รวม 9 ฉบับ ไดแก
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบำบัดภยันตราย
จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย
หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย
(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขการใชจ  าย
เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่สำคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที ่ แ ก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไดแก
(1.1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540
(1.3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2542
(1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
(1.5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. 2561
(1.6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ ไดแก
(2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
(2.2) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วา ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื ่ อ ช ว ยเหลื อ คนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2562
(2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562
(2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อการปองกันและขจัด
ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2527
(3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คำสั่งอื่นๆ
(3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
(3.2) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
(3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
(3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
(3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
(3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัตติ ามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
(3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
(3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
(3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570
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(3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
(3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
(3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
(3.14) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
(3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(3.16) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
(3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
(3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
(3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530
(3.22) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490
(3.23) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
(3.24) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537
(3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(3.26) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
(3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
(3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
(3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
(3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
(3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
(3.33) พระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
(3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
(3.37) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
(3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
(3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535
(3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
(3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
(3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570
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บทที่ 4
การปฏิบัติกอ นเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารส วนตำบลบางโกระ
ฉบับนี้ มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ
พรอม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยที่อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที ่ จ ะกระทำการอย า งใดอย า งหนึ ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น
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4.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิ น ความเสี ่ ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง กระบวนการกำหนดลั ก ษณะ
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้ นตอนการ
ประเมิน ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที ่ ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบั น ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความลอแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ขั้นที่ ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย
ดังนั้น เพื่อใหก ารประเมินความเสี่ย งจากสาธารณภั ย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจึงกำหนดใหจัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเขาสำรวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปน
ขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง
การในการรับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก (๑) การลดความเสี่ย ง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)
(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร อมรับมือสาธารณภัย และ
(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง
4.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีพื้นที่ 10,340 ไร สาธารณภัยที่สงผล
กระทบ ไดแก ภัยจาก อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย จึงใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
(๑) ดานโครงสราง
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแลวและไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางที่มีอยูในพื้นที่ อปท. ที่ใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กำแพง ประตูระบายน้ำ เสนทางคมนาคมเพื่อสงกำลังบำรุง ปายสัญญาณ ฯลฯ)
ขึ้น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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(๒) ดานไมใชโครงสราง
การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระไดมีการดำเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ดา นการบั ง คั บ ใชก ฎหมายและการมี ส ว นรว มของประชาชนในพื ้ น ที่
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน
(๒.๒) วิเคราะหและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปน ฐานขอมูลในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
4.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย
การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชนหรือ
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรับมือกับสาธารณ
ภัย โดย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีการดำเนินงาน ประกอบดวย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง
จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี ่ยง หากชุม ชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับ
หนึ่ง กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตน
มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง
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(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอย างยิ่งกลุมเปราะบาง
เพื่อใหมีศักยภาพมากขึ้น
(๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แกมลิงเพื่อพักน้ำ เปนตน
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป น เครื ่ อ งมือ และกิจ กรรมในการสรา งความพรอ มและเพิ ่ม ศัก ยภาพของ
หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมี ความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการใหชุมชน/
หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ
(๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ
(๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทำหนาที่เฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้ นตลอด ๒๔ ชั่ วโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ยระดั บเหนื อขึ้น ไปและ
หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เช น กรมอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ ำ กรมอุ ท กศาสตร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย
(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อให ขอมูลขาวสารให ประชาชนไดรับ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสำคัญกับผูที่ตองชวยเหลื อเปน กรณีพิเ ศษ เชน ผูพิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนา 42

(๓.๔) จั ด ให มี อ าสาสมั ครและเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับ ชุมชน ทำหนาที่ติ ดตาม เฝ าระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภัยของชุมชน
การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทำหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพื้นที่
รองรับการอพยพให อยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน
การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูป วย เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
(4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา
ที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาที่จำเปน
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพัก
พิงชั่ วคราว คือ ผูจ ั ดการศูน ย พ ั กพิ ง ชั ่ ว คราว ไดแก ผู นำชุมชน กรณีโรงเรี ย นเป น ศูน ย พ ั ก พิ ง อาจเป น
ผูอำนวยการโรงเรียน
(๕.๓) ปจจัยความจำเปนขั้นต่ำของศูนยพักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จำเปน
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ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 4-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ขอพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง
ความปลอดภัย
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะ
เปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอผูอาศัย
ในศูนยอพยพชั่วคราว
การเขาถึง
- งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือ
ในชวงวิกฤต
- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถ
อาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน)
สิ่งแวดลอม
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้ง
จากภายในและนอกพื้นที่
สาธารณูปโภค

ปจจัยดึงดูด

อาชีพ
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

เอกลักษณทาง
วัฒนธรรม

- ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจาก
ระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไมพึงพาโครงสรางพื้นฐาน
ของเมืองได
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมี
การยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว
โดยไมจำเปน
- การเขาถึงตลาดในทองถิ่น
- การเขาถึงที่ทำงาน
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง
- ตองมีการบริการดานการศึกษาและ
สุขอนามัย
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบ
สวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
- ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะ
ยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครอง
ทองถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู
อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว
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(๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะจัดทำ
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอม
เปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตางๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได
เมื่อเกิดสาธารณภัย
(๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต อ เนื่ อ ง เป น แผนปฏิ บ ัต ิ ง านในสภาวะวิก ฤตฉุ กเฉิ น
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ
สังคม ชุมชน สิง่ แวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึ ง เป น สิ ่ง สำคัญ ที่ จ ะชว ยให ส ามารถรั บ มื อกั บ เหตุ การณ ฉ ุก เฉิน และใหบ ริ ก ารได เ มื ่ อ เกิด ภั ย ขั ้ น วิ ก ฤต
เพื่อดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับ การใหบริการที่กำหนดไวซึ ่งจะชว ยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ
ดังนี้
(๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ย งภัย เช น แผนรับ มื อสถานการณ ภัย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ
(๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ
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- ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต
ฯลฯ
4.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทำ
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ
ประเมิน และวิเ คราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่ง ๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรั บ ผลกระทบ จากสาธารณภัย
ที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคก ารบริ หารสวนตำบลบางโกระ จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย ดังนี้
ตารางที่ 4-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
ระดับความเสี่ยงภัย
ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิด
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปานกลาง
อุทกภัย
หมูที่2 หมูท2ี่ ,3,4,5 หมูที่ - - เนื่อ งจากมี พ ื ้ นที ่ บ างส ว น
เปนพื้นที่ราบลุมและมีระบบ
การระบายน้ำที่ไมรวดเร็วและ
ดีพอ
- มี ก ารสร า งสิ ่ ง ปลู ก สร า ง
ขวางเสนทางน้ำ
ภัยแลง
หมูที่ - หมูที่ หมูที่
- พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทาง
1 - 5 เกษตร เกษตรกรจึงมีความ
ตองการใชน้ำ ในปริมาณ
มากและตอเนื่องทั้งป
วาตภัย

หมูที่ -

หมูที่ -

หมูที่
1-5

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- ขุ ด ลอกแหล ง น้ ำ เป น
ประจำทุกป
- ปรับปรุงระบบระบาย
น้ำ เชน ทำทอลอด

- ขุ ด ลอกแหล ง น้ ำ เป น
ประจำทุกป
- ขุ ด ลอกแหล ง น้ ำ เดิ ม
เพื ่ อ กั ก เก็ บ น้ ำ ไว ใ ช ใ น
ฤดูแลง
- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป - ติดตามสภาพ
อยู  ภ ายใต อ ิ ท ธิ พ ลของลม ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
มรสุม
ชวงฤดูมรสุม
- มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
ซ อ มแซมสิ ่ ง ปลู ก สร า ง
ต า งๆ ใหม ีสภาพมั ่ น คง
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ระดับความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปานกลาง
อัคคีภัย

หมูที่ -

หมูที่ -

หมูที่
1 -5

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทำใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

- ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา
-ประชาชนไมทราบถึง
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเมื่อ
เกิดอัคคีภัยขึ้น

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
แข็งแรง สามารถทนต อ
ลมพายุได
- มีการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ดานอัคคีภัยเปนประจำ
ทุกป และใหความรู
เกี่ยวกับอัคคีภัยแก
ประชาชน

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ
4.4 การแจงเตือนภัย
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวาจะ
เกิดภัย เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน
4.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา
เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แจงเตือนภัยลวงหนากอน
เกิดสาธารณภัย ไมต่ำกวา ๑๒๐ ชั่วโมง
4.4.๒ การแจงเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจไดรับ
ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากสาธารณภั ย ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ทั ้งนี ้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิ จ าก
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย
(๒) วิธีการแจงเตือนภัย
(๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน
(๒.๒) แจง เตือ นประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโ ทรทัศนทอ งถิ่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ
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4.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว ซึ่ง องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู
แตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ
สีสม หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่
กำลั ง ควบคุ ม สถานการณ ใ ห อ พยพไปยั ง สถานที ่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม
ที ่ ส ถานการณ จ ะรุ น แรงมากขึ ้ น ให จ ั ด เตรี ย มความพร อ ม
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจำ
๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย
เฝา
ระวัง
ติดตาม

• เฝาระวังสถานการณ
สาธารณภัย
• เฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพ
อากาศ
• เฝาระวังระดับน้ำใน
เขื่อน การระบายน้ำ
• เฝาระวังระดับน้ำใน
แมน้ำ
• ติดตามระดับน้ำใน
คลอง
• ติดตาม

การแจง
เตือน
ลวงหนา
• หนวยงานเฝาระวัง
วิเคราะหขอ มูล
• ประเมินความเสีย่ ง
ภัย
• สงผลวิเคราะหเขา
คลังขอมูล
• คาดวามีผลกระทบ
ให
ขอมูลแกประชาชน
และ
หนวยปฏิบัติ
• หนวยปฏิบัตแิ จง
เตือน

การ
แจงเตือน
ภัย
• คาดวาผลกระทบ
รุนแรง
Command Center

สงใหแจงเตือนภัย
• แจงเตือนประชาชน
ผาน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณสื่อสารตางๆ
• แจงเตือนหนวย
ปฏิบัติ
หนวยปฏิบัตแิ จง
เตือน
คูขนาน
• ประสานภาค

การ
รับมือ
และ

ชีวิตและ
ทรัพยสิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนยพักพิง
• การรายงาน
สถานการณ
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ
• การสงผูอพยพกลับ

ขอมูล/ความตองการ
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แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้ งแตไดรบั
แจงการเตือนภัยเพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายั งกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องคก ารบริหารสว นตำบลบางโกระ ทางโทรศัพทห มายเลข 073-432-823
โทรศัพทสายดวนหมายเลข 080-8634488 เบอรโทรศัพทของปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
(2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง 0-7333-3208-9 ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย
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บทที่ 5
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นขึ้น โดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดย
ลำพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
ทาเรือ เทศบาลตำบลมะกรูด กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
5.๑ โครงสร า งของศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบางโกระ แบ ง
ออกเป น ๓ สว น
๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ
ผูอำนวยการทองถิ่น
ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

ศูนยขอ มูลประชาสัมพันธรวม
สวนปฏิ
ศูนยบขัตอิกมูารลประชาสัมพันธรวม
-

งานคนหาและกูภัย
งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล
การแพทยและสาธารณสุข
งานรักษาความสงบเรียบรอย
งานการจราจร
งานผจญเพลิง
งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
สะพาน ฯลฯ
งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
งานการขนสง
งานอพยพ
งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต
ฯลฯ

สวนสนับสนุน

สวนอำนวยการ
-

-

งานศูนยสั่งการ
งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
งานติดตามและประเมิน
สถานการณ
งานพยากรณอากาศ การเฝา
ระวัง และการแจงเตือนภัย
งานประชาสัมพันธและตอบโต
การขาว
งานรับเรื่องราวรองทุกข
งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
งานแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
งานธุรการ
ฯลฯ

- งานสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ที่
จำเปน
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- งานบริการสังคม
- งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี
- งานรับบริจาค
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง
ฯลฯ
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิง
ชั่วคราว
- งานฟนฟูพ้นื ที่ประสบภัย
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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แผนภาพที่ 5-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
5.๑.๑ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีดังนี้
(1) คณะที ่ ป รึ ก ษา/ผู  เ ชี ่ ย วชาญ มี ห น า ที ่ ให ข  อ เสนอแนะ คำแนะนำ ข อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย
ที่เกิดขึ ้น โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติง านเปนสำคัญ พรอมทั ้งปฏิบั ติ หน า ที ่อ ื่น ใดตามที่
ผูอำนวยการทองถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนยขอมูล ประชาสัมพันธรวม มีหนา ที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับ สว นตางๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน
(3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต
(4) สว นอำนวยการ มี หนา ที่ ติดตามสถานการณ วิ เ คราะหแ นวโนม สถานการณ
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรบั จากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ฯลฯ
(5) สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จำเปน เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุ ก เฉิ นดำเนิ นไปอย า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ได แ ก สงเคราะห ช  ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการรองขอรับ การสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
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ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ผูอำนวยการทองถิ่น
ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

สำนักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ)

-

- ฯลฯ

สวนปฏิบัติการ
- รองนายก คนที่ 1
- ฝายปองกันและรักษาความ
สงบเรียบรอย
- กองชาง/สวนโยธา
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล
- กำนัน
- ผูใหญบานหมูที่1,2
- สมาชิกสภาอบต. บางโกระ
หมู 1 -2
- อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน

ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย
ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน
ฯลฯ

สวนอำนวยการ
ปลัด อบต บางโกระ
- อบต.บางโกระ
- ผูใหญบานหมูท่ี 3,4
- สมาชิกสภาอบต. บางโกระ
หมู 3,4
- อาสาสมัครตางๆ เชน
อปพร. /ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน
ฯลฯ

สวนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ 2
กองคลัง
ผูใหญบานหมูที่ 5
สมาชิกสภาอบต. บางโกระ 5
อาสาสมัครตางๆ เชน อปพร.
/ตำรวจบาน /อสม.
- ผูนำชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
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5.2 การจัด การภาวะฉุ กเฉิน มีศ ู นยป ฏิบั ติก ารฉุกเฉิน องค การบริ ห ารสว นตำบลบางโกระ
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
5.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยมีวั ตถุประสงค เพื่ อใหสวนราชการ
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอำเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง
(เขตพื้นที่จังหวัด) โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให ผ ู  บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น แห ง พื ้ น ที ่ น ั ้ น ในฐานะ
ผูอำนวยการทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด
และผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ใหผูอำนวยการทองถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ให ผูอำนวยการ
ทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยู นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแห งพื้นที่
ของตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ
ทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด ให
เปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และ
ใหนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มี
อยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลำดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถิ่นไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว
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5.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเปน
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย
แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน
5.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
ดำเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหง
พื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น เขาดำเนินการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเร็ ว และให แ จง ผู  อำนวยการอำเภอที ่ ร ั บ ผิด ชอบในเขตพื ้ น ที่ และ
ผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที
(2) กรณีที ่พ ื้นที่ ท ี่เ กิ ดหรื อ คาดวา จะเกิ ดสาธารณภัย อยู ในความรั บ ผิ ดชอบของ
ผูอำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(4) เมื่อเกิดสาธารณภัย ขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุม ีหนาที ่ต องเขาดำเนิ น การ
เบื้องตน เพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไม
อาจหลี กเลี่ยงได ใหเจา พนัก งานมี อำนาจดำเนิน การใดเพื่ อ ประโยชนในการคุ ม ครองชีว ิ ตหรื อป อ งกั น
อันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได
(5) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับ บริเวณที่
เกิ ด สาธารณภั ย เพื ่ อ ทำการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให ก ระทำได ต  อ เมื ่ อ ได รั บ อนุ ญ าตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว
(7) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู
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5.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาที่
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ ในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บ ั ต ิ ก ารระยะ ๒๔ ชั ่ ว โมงแรก เน น การค น หาผู  ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ
(2.4) การปฏิ บ ั ต ิ ก ารค น หาหลั ง ระยะ ๗๒ ชั ่ ว โมงขึ ้ น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ฯลฯ
5.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดวางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมู ลการสนับสนุ นการตัดสิน ใจ การ
ควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุ กเฉินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน
ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
(๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(๒.๑) นำขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีท่สี ุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพิ่ มขึ้น การขอรั บการ
สนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัว หนาทีมเปนผู น ำในการสอบถามสำรวจข อ มูล
สถานที ่ สิ่ง ที่ เปนอันตรายตอ นั กกู ภั ย พรอมทั้ง บั นทึก วัน เวลา ชื่อ ที่อ ยู ผ ู  ให ขอ มู ล และรายงานข อ มูล
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัตกิ าร พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย
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(๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงาน
ตัว ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห
(๔) การคนหาและชวยชีวิต
- กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย
- กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการกูภัย
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ตารางที่ 5-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ลำดับที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

๑

๒

๓

๔

๕

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488
รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ
สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ
080-8634488
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพื่อจะได
เสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การใหความชวยเหลือฯ ตอไป
จนกวาสถานการณสิ้นสุด
ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ
สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
080-8634488
รับมือกับสถานการณภัย
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ตามขอ 4.1)

ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
สวนอำนวยการ
วิเ คราะหแ ละประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสิน ใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผูท ี่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย
บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ สวนอำนวยการ

นายสมโชค สุวรรณโณ

ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488

นายสมโชค สุวรรณโณ

ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488
๖

แจงเตือนประชาชน
สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
(๑) ตรวจสอบข อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
ปลัด อบต.บางโกระ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด
080-8634488
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ลำดับที่

สวนงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

๗

๘

๙

๑๐

(๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน
(๓) ขอมูลการแจงเตื อนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย
บงบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะ
สิ้นสุด
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย
ไม
สามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน
อพยพผูประสบภัย
สวนปฏิบัติการ นายปรีชา บัวขาว
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่นั้น
รองนายก คนที่ 1
จะเกิ ดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทา
0807102171
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอ ำนวยการทอ งถิ่ น ผู อำนวยการอำเภอ
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗
กำหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
สวนปฏิบัติการ นายปรีชา บัวขาว
เปน พื้ นที่เตรียมปฏิบ ัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อ ใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
รองนายก คนที่ 1
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
0807102171
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
สวนสนับสนุน นายรอแม ดอเลากาเดร
รองนายก คนที่ 2
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
0843131327
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กำหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเปน.......5......โซน ประกอบดวย
โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 1 มีผูใหญบานหมู 1 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 2 มีผูใหญบานหมู 2 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 3 มีผูใหญบานหมู 3 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู 4 มีผูใหญบานหมู 4 รับผิดชอบพื้นที่

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488
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ลำดับที่

การปฏิบัติ

สวนงานที่
รับผิดชอบ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

โซนที่ 5 ประกอบดวย หมู 5 มีผูใหญบานหมู 5 รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที่
๑๑

๑๒

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สวนปฏิบัติการ
สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ
สวนปฏิบัติการ
(๑) การปฏิบ ัต ิการระยะ ๒๔ ชั่ วโมงแรก ใหความสำคัญ ในการคน หา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติง าน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ
สถานการณภัย
(๑.๒.๔) กรณีพ ื้นที่ใ ดเปน พื ้นที่ว ิ ก ฤต ไมส ามารถเข า พื ้ น ที่
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสี ยหายอยางเร งดว นเปนลำดับ แรก และจัดระเบีย บศูนยพ ัก พิงชั่ว คราว
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ
(๑.๒.๖) ระดมกำลั ง แพทย แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร า งพื้ น ฐานได ร ั บ ความเสี ย หายใหเ ร ง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี ให
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

นายปรีชา บัวขาว
รองนายก คนที่ 1
0807102171

นายปรีชา บัวขาว
รองนายก คนที่ 1
0807102171
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สามารถใชก ารไดห รื อ จั ดทำระบบสำรองเพื ่ อ ใหช ุ ด ปฏิ บ ัต ิ ก ารสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญใน
การคนหาผู ร อดชีวิ ตและทรัพ ยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้ง ศูนยพั ก พิง
ชั่ว คราว การรักษาพยาบาล การจัด การศพ อาหาร น้ำ ดื่ม ยารัก ษาโรค
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกำหนด
มาตรการชว ยเหลือ อย า งตอ เนื่องในชว งระหวา งเกิดภัยและจัดทำบัญ ชี
การชวยเหลือผูประสบภัย
(๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ
ที่จำเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ
(๒.๓) จัดส งปจ จัยสี่ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เช น อาหาร น้ำ ดื่ม
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส น ทางคมนาคมที ่ ไ ด ร ั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภัย พร อมทั้ งติ ดป ายเตื อน หรื อวางแผนป ดกั ้นชองทางจราจร
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรัก ษาพยาบาล การจัด การศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุป กรณ
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570
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ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
(๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการทางการ
แพทย
(๓.๓) การประเมินสถานการณภัยอยา งใกลชิด ตลอดจนประสาน
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน
ความตองการเบื้องตน
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ การค นหาระยะ ๒๔ ชั่ว โมงแรก (๑ วัน ) เป นลำดับ แรกกอ น
การปฏิบัตกิ ารคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชี ว ิ ต คนก อ น ตามด ว ยทรั พ ยส ิ น พร อมทั ้ ง สนับ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านให
ครอบคลุ ม และทั ่ ว ถึ ง ตลอดจนการสับ เปลี ่ ย นกำลัง พลเพื ่ อ ใหส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑๓

ปกปองสถานที่สำคัญ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง สวนปฏิบัติการ นายปรีชา บัวขาว
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบ
รองนายก คนที่ 1
ไฟฟา ระบบประปา เปนตน
0807102171

๑๔

การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีท่มี กี ารอพยพ)
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐

๑๕

สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สวนสนับสนุน นายรอแม ดอเลากาเดร
รองนายก คนที่ 2
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน
0843131327
อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย

๑๖

การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่สำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของ
ปลัด อบต.บางโกระ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพื่อประกอบการรองขอการ
080-8634488
สนับสนุ น และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เช น
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน

สวนสนับสนุน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

นายรอแม ดอเลากาเดร

รองนายก คนที่ 2
0843131327

หนา 61

ลำดับที่

สวนงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติ

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอรโทรศัพท)

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)
ทำหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมู ล
รวม
- กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อำนาจหนาที่การปฏิบ ัติ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กำหนดให ม ีสถานที ่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วั ด และตู  แ ช ศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ
เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ ้นในพื้ นที่ย ุต ิ แลว ใหผูอำนวยการทองถิ่ นรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยางปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจง
ผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมทั้งประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคก รปกครองส ว นทอ งถิ ่ น ข า งเคี ย งหรื อ อำเภอให ป ระสานขอรั บ การ
สนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.
ขางเคี ยง) และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อ
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ศูนยขอมูล นางภิรมณ สิตตะหิรัญ
ประชาสัมพันธ นายก อบต.บางโกระ
0807102171
รวม

สวนปฏิบัติการ นายปรีชา บัวขาว
รองนายก คนที่ 1
0807102171

สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488
สวนปฏิบัติการ นายปรีชา บัวขาว
รองนายก คนที่ 1
0807102171
สวนอำนวยการ นายสมโชค สุวรรณโณ
ปลัด อบต.บางโกระ
080-8634488

หมายเหตุ : การกำหนดส วนงานที่ร ับ ผิ ดชอบ ศู นยปฏิ บ ัติ การฉุ กเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี ่ย นไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยยึดหลักมาตรฐาน
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนา 62

5.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
เตรี ย มความพรอ มด านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคก ารบริหารส วนตำบลบางโกระ
มอบหมายใหนายสมโชค สุวรรณโณ ปลัด อบต.บางโกระ เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ.........................
เพื่อใชเปนความถี่วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะ
ปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดใหนางภิรมณ สิตตะหิรัญ นายก อบต.บางโกระ
เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
5.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั ้ ง ศู น ย ส ื ่ อ สารและจั ด ให ม ี ร ะบบสื ่ อ สารหลั ก ระบบสื ่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่น
ไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
หนว ยงานหลักที่วางระบบสื่อ สารในภาวะฉุก เฉิน ได แกห มายเลขโทรศัพท /
โทรสาร 0 -7343-2823
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5.4.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก
กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี
กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ

 โทรศัพท 0-7333-3208-9

โทรศัพท …………………………………………
โทรสาร

การไฟฟาภูมิภาค
สาขายอย.อำเภอ โคก
โพธิ์
โทรศัพท
0-7343-1357

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ

การประปาสวนภูมภิ าค
สาขา ปตตานี
โทรศัพท........................

โทรศัพท/โทรสาร 0-7343-2823
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลบางโกระ
โทรศัพท 0-8319-91128
สายดวน ๑๖๖๙
องคกรภาคเอกชน
มูลนิธิรวมกตัญู
โทรศัพท
.................................
กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบล
ทาเรือ
โทรศัพท 073 330 033

สถานีตำรวจภูธร
โคกโพธิ์
โทรศัพท
073421112

แผนภาพที่ 5-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
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5.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรื อคาดวาจะเกิ ดสาธารณภั ย ขึ้ น
ให สวนราชการและประชาชนไดรับ รูและเขา ใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื ่อสารที่ กำหนดไว เชน
โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและ
ลดความตื่นตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนหนวยงานหลัก
ดำเนินการ ดังนี้
5.5.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทำหนาที่ประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม
5.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด
5.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี
การอพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัย
และพื้นที่ขางเคี ยง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่ม ีอยูของชุมชน เชน วิทยุช ุมชน
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน
5.5.๔ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที่
5.5.๕ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ
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5.6 การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒ ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกำลัง
เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
5.6.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตั ด สิ น ใจอพยพในเขต องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบางโกระ กำหนดให
นายก อบต. บางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่ประสบภัย โดยมี ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น เปนผูชวย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผูอำนวยการทองถิ่น โดยมีปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระเปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง
นายก อบต. บางโกระ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่นเบอรโทรศัพท 08-07102171
5.6.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอำนวยการ
ทองถิ่น โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช
จำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาที่จำเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ
กอนออกจากบา นเรือนใหนำกระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนให มิดชิดที่สุดเทาที่จะทำได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว
5.6.๓ หนว ยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพ ื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จั ดแบ ง ประเภทของบุคคลตามลำดับ ความเรงดวน เชน ผู ปว ยทุพลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ก และสตรี
ตามลำดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กำหนดไว
5.6.๔ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาที่ตำรวจในทองที่เพื่อจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิให ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน
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5.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอำนวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ
บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม
5.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อ
ทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อใหผู
อพยพคลายความวิตกกังวล
5.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี
จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก
(๑) การดูแลดานความปลอดภัย
(๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทำใหมีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือส วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับ สนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่ อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว โดยใหคำนึงถึงแนวทางที่ในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สำคัญ
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หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน)

ฝายอำนวยการรวม
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย)

บทบาทหนาที่
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน
จั ดทำบั ญ ชี ร ายชื ่ อ ผู ป ระสบภั ย ของชุ มชน
ประสานงานทั ้ ง ภายในและภายนอกศู น ย
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจา ยอาหาร ระบบสุ ข าภิ บาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชที่จำเปน
แกการดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยูในศูนยพัก
พิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ ผูปวย
ในกรณี ม ี ผ ู  เ จ็ บ ปว ยต อ งไปส ง โรงพยาบาล
เปนตน
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ / ผู
ที่เกี่ยวของ

ฝายปฏิบัติการ
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหนาที่
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค
๒. ชวยเหลื อดา นสุ ขภาพอนามัย ให แ ก
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน
๓. ประสานกั บ ผู ป ระสบภั ยที ่ ต  อ งการ
ความชวยเหลือ

แผนภาพที่ 5-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม
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5.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA)
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะประเมิน
ความเสี ยหายและความตองการความชว ยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
5.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จำเปนทุกๆ ดา นทั้งผูประสบภั ย โครงสราง
พื้นฐาน สิ่งแวดลอม
5.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และวัสดุ
อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ทั้งนี้ จำเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
ดำเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล
ที่ไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน
ตารางที่ 5-๑ : การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลื อ (Damage and
Need Assessment : DANA)
ระยที่ 0
ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณและ
ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให
เตรียมความพรอม ผลกระทบเบื้องตน: การประเมินแบบรวดเร็ว ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมิน
เตรียมความพรอม
กอนเกิดภัย

การเตรียมพรอม
สำหรับการประสาน
การประเมิน :
การเตรียมขอมูลทั่วไป
(บทที่ ๑)

ชวยเหลือชีวิตและการบริการตแบบละเอี
อการฟนยฟูด(detailed
ที่จำเปน assessment)
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห

ลักษณะการประเมิน
การประเมินเบื้องตน :เปนการประเมินแบบ ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

คร า วๆ ในการให ค วามช ว ยเหลื อ เบื ้ อ งต น
เพื ่ อ ให ทั น ต อ ความต อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ลำดั บ ความสำคัญ กอ น – กลั ง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ หลั งจาก
เกิดภัย ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งแวดลอม

ความเสี ย หายทางกายภาพ โครงสร า งทาง
สั ง คม ประมาณการด า นการเงิ น และวั ส ดุ
อุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือ
และความต อ เนื ่ อ ง ทั ้ ง นี ้ จำเป น จะต อ งใช
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน
ความเสียหายและความตองการในแตละดาน
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ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบ ัติในการประเมินความเสียหายและความต องการความช วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตั ว อยา ง) แบบประเมิ น ภัย พิ บัติ ขั้ น ต น
ระยะที ่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตั ว อย า ง) แบบประเมิ น ความ
เสียหายและความตองการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
5.9 การรับ-จายสิ่งของบริจาค
หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโก
ระ พิจารณาเห็นวา มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยใหดำเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
(๑) ระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีวา ดวยการรับ บริจาคและการใหค วามชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ เงิน หรือ ทรัพยส ิน ที่ มีผู บริ จาคให ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้
5.9.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
5.9.๒ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กำหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยาง
เสมอภาค
5.9.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม
กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรั บบริจาคเพื่อช วยเหลือผู ประสบ
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับ มอบภารกิจ ใดๆ จากกองอำนวยการป องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค
5.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย
(๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิ ดและตอเนื่ อง
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว าสถานการณคลี่คลายกลับสู
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถิ่น ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่
อาศัยของตนเองตอไป
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(๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ให
สงมอบภารกิจที่ตองดำเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่ อความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
5.๑1 การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนไดรับ แจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรีย มความพรอมสำหรับ การอพยพกลับ และรอรับ การแจ ง
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
5.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหศูนยป ฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แบ งประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน
พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ
5.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
(1) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่ สนับสนุ นการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น
(2) กรณีผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาที่
ของรั ฐ หรื อ หนว ยงานของรัฐที่อยู นอกเขตขององค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น แหงพื ้ น ที ่ข องตน ใหแ จ งให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
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บทที่ 6
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟน ฟูอยางยั่งยืน
หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัย
ในระยะฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดำเนินการ
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู
สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดำเนิ น การออกเปน
3 ระยะ ไดแก
1) ระยะสั้น เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินไดผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่
ได รับผลกระทบ รวมถึงการจั ดมาตรการรักษาความปลอดภั ยไม ให เกิ ดอั นตรายหรื อสาธารณภัยซ้ ำขึ ้ น อี ก
การประเมินความเสียหายขั้นพื้นฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ
2) ระยะกลาง เปนการดำเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นที่ปลอดภัย
ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพ
จิตใจ รางกาย และสังคมของผูประสบภัย
3) ระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
เปนตน ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสภาวะปกติ และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม

6.1 แนวคิดในการฟนฟู

6.1.1 แนวคิดการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)

การจั ดการความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ที่ เ ปน มาตรฐานได น ำแนวคิ ด “การพั ฒนาให ด ี กวา
และปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดำเนินการตาง ๆ มุงให
ความสำคัญกับ การลดความเสี่ย งเดิมที่มีอ ยูแ ละปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปนชุมชน
หรื อสังคมที ่มีความพรอมรับและฟ นกลั บเร็วตอสาธารณภัยอยางยั่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทาง
มาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อให
การดำรงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลื อจากภายนอกแต เพี ยงอยางเดี ยว
2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ที่จะดำเนินการ
3) การพิ จ ารณาประเด็ น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ในการดำเนิ น การฟ น คื น สภาพ และการสรางใหม
เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มี อยูแ ละป องกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น 4) การดำเนินการซอม
สร างใหเร็ ว ขึ้ นเทาที่ สามารถทำไดเ พื ่ อลดผลกระทบที่จ ะเกิ ดตามมา โดยเฉพาะทางด านการดำรงชี วิ ต
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(Building Back Faster) 5) การสร า งใหม ใ ห ม ี ค วามมั ่ น คงแข็ ง แรงกว า เดิ ม (Building Back Stronger)
เพื่อใหสามารถทนตอสาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น 6) การใหความสำคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มี
โอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถี ชีวิตที่ ไ ม
คุ น เคยให เปนสิ่ง ปกติ ใหม (New Normal) ในการรั บมือ สาธารณภัย รูป แบบใหมท ี่ อ าจเกิดขึ้น ในอนาคต
ทั้งนี้ หากรัฐสามารถดำเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณในการลงทุน
ดานการฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง
อย า งไรก็ ต าม การฟ นฟู ที่ ดีก ว า และปลอดภัย กว า เดิ ม โดยเฉพาะในกระบวนการฟ น สภาพ
และการซอ มสรางเปนการดำเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน และมักจะถูกกำหนดไว
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รัฐจะตอง
ให ความสำคัญ ในการดำเนิน การเปนลำดับ ตน ๆ เพื่อสรางความพรอมรับ และฟน กลับเร็วใหแก ประเทศ
ดังแผนภาพที่ 6-1
พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

แผนภาพที่ 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
การประเมิ น เป น กิ จ กรรมสำคั ญ ที ่ ก ำหนดไวใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านด า นการให ค วามช ว ยเหลื อ
ด า นมนุษ ยธรรม เพื่อ ใหไ ดข อมูล ความตอ งการความชวยเหลือของผู ประสบภั ยที่ สามารถนำมาวิ เ คราะห
ประมวลผลและนำไปประกอบในการดำเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม
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โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปน
การเตรียมพรอมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิ ดภัย ประกอบดวย
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment)
ภายใน 3 วันแรก โดยใชข อมูลทุติย ภู มิเ ปน สว นใหญ ระยะที ่ 2 เป นการประเมิน อย า งรวดเร็ว (Rapid
Assessment) ต อ จากระยะที ่ 1 เรื ่ อ ยไปประมาณ 2 สั ป ดาห เพื ่ อวิเคราะห ผลกระทบและดำเนิ นการให
ความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปน เครื่องมือในการประเมิน
ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ปฐมภู มิ เ พิ่ ม เติ ม โดยการสำรวจภาคสนาม หลั ง จากนั้ น ในระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละ
สาขาหรื อภาคสว นที ่ไดรับผลกระทบ เพื่อนำขอมูลการประเมินที่ไดไปสู กระบวนการวางแผนฟน ฟูตอไป
โดยจะใชแนวทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)
เปนเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2

ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.
แผนภาพที่ 6-2 กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

6.2 เปาประสงค
6.2.1 เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปน ธรรม
สอดรับกั บความจำเป นในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ
6.2.2 เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรือใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
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6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปวิเคราะห ประมวลผล
และวางแผนในการดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจำเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัด ทำมาตรฐานแบบประเมิน ความตองการหลั งเกิ ดสาธารณภัย
(PDNA) เพื่อใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ สำรวจ
ความต องการของผู ป ระสบภัย และความเสี ยหายเบื ้ อ งต น ภายในพื ้น ที ่ ป ระสบภั ย จนถึ งระดั บ ครัว เรือน
โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน
รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเปน ขอมูลในการฟนฟูและกำหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1.2) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระสำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิ ด
สาธารณภัย ดังนี้
(1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือ
จากภายนอก
(3) ข อ มู ลการวิ เ คราะห ค วามสามารถในการเผชิ ญ เหตุ ข องชุ มชน ความอ อ นแอ
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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(1.3) สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสำรวจ
ขอมูลดังตอไปนี้
(1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ
สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให
คำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภัยเปนพิเศษ
(2) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสราง
ตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน
(1.4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณองคการบริหารสวนตำบลบางโกระจัดตั้ง
คณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ
ความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว
(1.5) ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น
หรืองบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสีย หายและแนวทางการฟ นฟู ไปยังกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
(ทั้งนี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต)
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) ให กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จัดใหมีทีม
ประเมิน PDNA ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพื่อใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตางๆ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จัดทำ
แผนฟนฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดำเนินการตามหลักการ ดังนี้
(1.1) การฟนฟูระยะสั้น
เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่อ
สนองความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน
เป นการฟนฟูด านสมรรถภาพทางกายใหแกผู ประสบภัย เช น การตรวจรั กษา
ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลบางโกระเปนหนวยงายหลัก โดยดำเนินการ
ดังนี้
(1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย
- แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย
เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา
- ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนใน
การสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการสงเคราะห
ผูประสบภัย
- ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไว
เปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ
รับการสงเคราะหและฟนฟู
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- จัด ใหมีการรัก ษาพยาบาลแกผ ูป ระสบภัย อยางต อ เนื่ อ งจนกว าจะหาย
กลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่
ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการให
ทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว
- เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดู แลเด็ก
กำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย
(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว
(1.1.3) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญ และกำลังใจของประชาชนใหคืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว
(1.1.4) รายงานข า วและประชาสั ม พั น ธ ข  า วสารต อ สาธารณชนให ท ราบ
สถานการณเปนระยะๆ
(1.1.2) การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ ไดรับ ความเสี ยหายจาก
เหตุ ก ารณ ส าธารณภั ย ให ก ลั บ สู  ส ภาพที ่ ส ามารถใช ง านได ทั ้ ง นี ้ ควรให ค วามสำคั ญ กั บ การฟ  น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบภัย
และขนยายขยะมูลฝอย
(2) ให (ระบุชื่อ อปท.) ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ
(3) กรณี ท ี ่ เ กิ น ขี ด ความสามารถของ องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบางโกระ
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม
- ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดและแขวงทางหลวงชนบท
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- ระบบไฟฟา ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานีและการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- ระบบประปา
ดำเนินการโดยการประปาของหมูบาน
(4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป
(5) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่
ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม
(6) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง
ของอาคารเบื้องตน การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปตตานี สำนักชลประทานที่17 โครงการชลประทานจังหวัดปตตานี
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(3.1) การฟ  น ฟู ร ะยะกลางเป น การดำเนิ น การต อ เนื ่ อ งโดยการประสาน
และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
- การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน
- การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ให ก องคลัง ของ องคการบริ หารสว นตำบลบางโกระ เปน หน ว ยหลัก ในการฟ น ฟู แ ละ
เสริ มสร า งความเข ม แข็ง ทางเศรษฐกิจ ทั้ ง นี ้ ให ส ามารถรว มมื อ กับ ภาคเอกชน ได แ ก หอการค า สภา
อุ ต สาหกรรม สมาคมท อ งเที ่ ย ว และหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ระบบเศรษฐกิ จ และการพาณิ ช ย ข อง
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
(3.2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งขึ้นกวาเดิม โดยองคการบริหารสวนตำบลบางโกระทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการ
ฟนฟูพื้นที่เกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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- ใหองคการบริหารสวนตำบลบางโกระเปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความ
ขั ด แย ง และการลดความแตกต า ง การประยุ ก ต ใ ช หลัก การพั ฒ นาอยา งยั่ ง ยืน ในการวางแผน และการ
กำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ
- ใหม ี ก ารบูร ณะและการกอ สรา งที ่ อ ยู  อ าศั ย ที ่ ถ ู ก ทำลายและได รั บ
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย
ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ มและทรั พ ย ส ิ น ทาง
ประวัติ ศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บู รณะและปฏิสังขรณ
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนำมาตรการดานการ
ฟนฟู ฟนสภาพ และซอมสราง มาใชเพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหม
เกิดขึ้น และการปรับวิ ถีชีวิ ตที่ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนำผลการศึ กษา วิจั ย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
จัดใหมีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อให
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น
โดยจัดเวทีประชุ มหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูให มีสาระสำคัญ เชน ระบุขอบเขต
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟ นฟู การระบุ
และติดตามการแกไขความขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ
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(2) แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการวางแผนและสนั บ สนุ น การฟ  น ฟู บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพ และ
การบริการสังคม
เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถิ่นใน
การบริ ก ารด า นสุ ข ภาพ และการบริ ก ารด า นสั ง คมของบุ ค คลและชุ ม ชนที ่ ป ระสบภั ย ครอบคลุ ม ถึ ง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย
(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัย
จัด ใหม ีก ารบูรณะ และการกอ สรา งที่อ ยูอ าศัยที่ถ ู กทำลายและไดรั บความเสี ย หายใหม
หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของทั้งชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทาน
ตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวของ
กับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวน
โครงสรางพื้นฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้:
พลังงาน น้ำ เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานที่ทำการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับการใหบ ริการ ได แก ความปลอดภั ยสาธารณะ
การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน
(5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปกป อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม และทรัพ ย ส ิน ทางประวั ต ิ ศ าสตร ใ นการ
ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนไดตรงและเพียงพอ
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(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่
มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยูรอดในเชิง
เศรษฐกิจได ทั้งนี้ สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับ
ตลาดสินคาและบริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูรอดขึ้นอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่
เปลี่ยนไป การเปดดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือ การสรางธุรกิจใหม การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงาน
การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการชวยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญ
ที่ไมอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ
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บทที่ 7
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น
ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ทำให ก ารพั ฒ นาต า ง ๆ หยุ ด ชะงั ก ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในระยะยาว ประชาคมโลก
จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการยกระดั บ ความร ว มมื อ ในเชิ ง หุ  น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร (Strategic
Partnership) เพื่อดำเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน (Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองสรางความเปนหุนสวนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับรวมกับประเทศตาง ๆ
และหน ว ยงานภาคีเ ครื อข า ยในระดับ สากล โดยการนำแนวคิด กรอบการพั ฒ นาระดั บ โลกที่ เ กี่ ย วข อ ง
เชน การลดความเสี่ย งจากสาธารณภัย การปรับตัวตอการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ และการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความเสี่ ย ง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริม
การพั ฒ นาศัก ยภาพในการจั ดการสาธารณภั ย ทั้ งระบบของประเทศผ า นการเรี ยนรู รว มกั น สร า งระบบ
การบูรณาการทรัพยากรที่เหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่ อ สร า งความร วมมือ ความรูค วามเขา ใจเกี่ ยวกับความเสี่ย ง และนำไปสูก ารปฏิบั ติเ พื่ อลดความเสี่ ยง
(Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักในการลงทุนที่คำนึงถึงความเสี่ยงและประโยชนที่ไดรับอยางรอบดาน
และสมดุล อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย

การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลัก ของการพั ฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่ง ต อ งอาศัยความร วมมือ
แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละ
ประเทศตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต
กรอบความรวมมื อตา ง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสริมบทบาทของประเทศไทย ใหมีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ
มีพลัง (Synergy)

7.2 เปาประสงค

7.2.1 เพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน
7.2.2 เพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดั บชาติ และนานาชาติ
7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ
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7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทาง
ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จึงไดนำแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง
มุงเนน การสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ที่สอดคลองกับกรอบนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ที่จะไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัย
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ดำเนินยุทธศาสตรการเปนหุนสวนดานการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้
(1) ใหมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทาง
วิชาการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน
(2) จัดทำโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม
ในภาคสวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน
(3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทำแผนที่
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทำกรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน
(4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอม
ดานการจัดการสาธารณภัย การฝกการรับและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน
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บทที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือที่ใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยการพัฒนาคน
องคกร หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทำงานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม
ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน
บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย
ตลอดจนการเสริ มสรางความเขาใจความตระหนัก และเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการปองกัน และจั ด การ
สาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งขึ้น

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอน
ผัน ผวนตลอดเวลา มีความซับ ซอ น ทำให การจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย รู ปแบบเดิ มไมสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสราง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอนเพิ่มขึ้น โดยใช
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกัน
จากสาธารณภัยในทุกภาคสวน โดยมีชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนมีสวนรวมกับ หนวยงานภาครัฐอยางเขม แข็ง การพั ฒนาศักยภาพให
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City)
รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน
การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณคา (Value Creation)
สามารถพัฒ นาตอ ยอดเพื ่ อ นำไปสู ก ารเปลี ่ยนแปลงการจั ดการความเสี ่ ย งจากสาธารณภั ย ที ่ ด ี ข ึ ้ น เป น
มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน

8.2 เปาประสงค
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในการสราง
ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา
8.2.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder)
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8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย
สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนำมาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต
การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนำมาวิเคราะหประเมินผล
เพื่อใชในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะ
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยของอปท. (ระบุชื่อ อปท.) โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใตแพลตฟอรมที่กอง
อำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด เพื่อใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยของอปท. องคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพื่อใหทุกหนวยงานสามารถนำระบบมาตรฐานกลาง
ฐานขอมูล ไปดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก
(1) ขอมูลดานพื้นที่เสี่ยงภัย
(2) ขอมูลดานทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชี่ยวชาญ
(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ
(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู
(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณภัย
สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง
สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู
ที่มีความถูกตอง แมนยำ รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใชในการ
จั ดการความเสี่ ย งจากสาธารณภัย ในพื้นที่ ภายใต แพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ด านการจั ดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตระบบที่กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด
(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบนำเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชน
จากการใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช น ระบบสื บ ค น การคัด กรอง
วิเคราะห การแสดงผลดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่
กองอำนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำหนด
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จำเปนตอง
ใชองคความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
จำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรถา ยทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพิ่ม
ขีดความสามารถใหบ ุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีทัก ษะในการปฏิบ ัติงาน รวมถึ ง
ประชาชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
กำหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกตใช
ในงานดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน
ตอยอดภูมิป ญ ญาทองถิ่น และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อการวางแผนปองกันและลด
ผลกระทบไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต
(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำหนดใหมีการสนับสนุนใหบ ุคลากรเขาใจในบทบาทหนา ที ่ โดยการส งใหม ี การฝกอบรม
พั ฒ นา องคความรู ในดา นการจัด การความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ย นบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
(3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย
กำหนดใหมี การถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตา งๆ อาทิ การจัดเวทีเ สวนา
สัมมนา อบรม สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี
(best practice) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถิ่น เพื่อถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเปนกลไกสำคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

รวมถึงเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน

ใหรับทราบอยางทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร
นำไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบ ัติใ นการพัฒนาและสรา งรูป แบบการสื่อ สารความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สูสาธารณะ
กำหนดใหม ีการพั ฒนารูป แบบ สื่อ ประชาสัมพัน ธ ที ่มี ความรวดเร็ว ครอบคลุม ทัน ต อ
สถานการณ เชน การสรางสื่อออนไลนเพื่อใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart
Phone เว็บ ไซตรวมถึง เปนชอ งทางในการโตตอบ รับ และสงขอมูลความเสี่ย ง โดยความรว มมือ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยว ที่เขาใจไดงายและสามารถ
นำขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิด
สาธารณภัย
(2) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาการแจ ง เตื อ นภั ย แบบครบวงจร (End-to-End Early
Warning System) ที่สามารถแจงเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)
กำหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สาธารณภัย ใหป ระชาชนในพื้ นที่ รั บ ทราบ โดยตองมีความแมนยำ รวดเร็ว ครอบคลุม ทั ่ว ถึ ง ทุกพื ้ น ที่
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
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กลยุทธที่ 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม
การลงทุ น ในการจัด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย สามารถดำเนิ นการไดทั้ งมาตรการด า น
โครงสร า งและด า นไม ใ ช โ ครงสรา ง เชน ระบบโครงสรา งพื ้ น ฐาน มาตรการทางการเงิ น ฯลฯ และใช
กระบวนการสรางความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสรางรากฐานใหมีความมั่นคงและยั่งยืน
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน
กำหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการ
ความเสี ่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ย โดยการนำผลงานวิ จัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้
(1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุก หนว ยงานที่เกี่ย วของทั้งในทอ งถิ่ น จัดสรรงบประมาณในการ
ปองกัน และลดความเสี่ย งด วยการลงทุน ในการบำรุงบู รณะโครงสรา งพื้ นฐานเดิ มและกอ สร างโครงสราง
พื้ น ฐานใหม ด ว ยนวัตกรรมที่ตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบป องกัน น้ำ
ทวม ระบบชลประทานสำหรับภัยแลง
(1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุ น ดา นโครงสรางเพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ำรอบนิคม การลงทุนในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดาน
พลังงาน
ความปลอดภัย

(1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินของตนเองใหมี

(2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
กำหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเปนเจาของรว มกั นในการดำเนิน การ
ผลประโยชน และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชุมชนรวมดำเนินโครงการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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(3) แนวทางปฏิบัติใ นการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำหนดใหมีการกำหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลด
ภาษีสำหรับผูประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง
สิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับสาธารณภัย การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการที่คำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
(4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทั่วถึงและเปนธรรม
กำหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี ่ย ง
และลดภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม โดยสร างขี ดความสามารถในการปฏิบัติติง านรว มกัน อย างสอดคล องเป น ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสรางชุมชนที่มีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาไปสูสังคมที่มีความปลอดภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ มีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน
การจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร
และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาที่รัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดำเนินการ รวมวางแผนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1.1) สรางจิตสำนึกการทำงานรวมกันและการแสวงหาผูร วมดำเนินการ โดยการเสริ มสรา ง
องคความรูดานการจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกผูนำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเขามามีสวนรวม
ในทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย
(1.2) สร า งข อ ตกลงและร ว มกั น วางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)
โดยสรางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
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ความเสี่ยงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกัน
จัดการบรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย
(1.3) กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่ องมือทบทวนผลการดำเนิ นงานการดำเนิ นการ
รวมกัน วามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว และนำผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใชพัฒนาแนวทางการพัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอไป
(1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางยั่งยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทำกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนำเครือขาย เชน การฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง
พอเพียงในการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา
(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย
(2.1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based
Disaster Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา
และฟน ฟูความเสีย หายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสิน ใจ กำหนด
แนวทางแกปญ หาในการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ ยงภัยของชุมชนและ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงาน
ภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือจึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมที่จะเผชิญ
สาธารณภัยและไดรับผลกระทบตอชีว ิตและทรัพ ยสินใหนอยที่สุดรวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาค
ประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม เชน การศึกษา
ขอมูลการวิเคราะหขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ชุมชน/หมูบานการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดดำเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมี
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk
Management: CBDRM) รวมกับสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจำทุกป
(2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ของชุม ชนและเมื อง (Community Base Disaster risk Management) ใหม ีความรู
ความเขาใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
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ปฏิบัติตามการสรางเมื องปลอดภัยอยางยั่งยืนของสำนักงานลดความเสี่ยงภัยพิบั ติแหงสหประชาชาติ 10
ประการ ดังนี้
(2.1) จัดตั้งองคกรเพื่อสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพื้นที่อยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ
(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหม ีการลงทุน เพื ่อการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.3) ปรับปรุงข อมูลภั ยและข อมู ลความเปราะบางให เป นป จจุ บ ั น รวมทั ้งมี การประเมิ น
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อนำไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม
(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยคำนึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยอยางเทาเทียม
(2.7) อนุ รักษ ระบบนิ เวศวิทยา และจัดใหม ีแนวป องกั นลดผลกระทบจากภั ยพิ บ ั ติ โดยใช
โครงสรางทางธรรมชาติ
(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิ ดสาธารณภัยเพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการฟ นสภาพ
และซอมสรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกำหนด
แนวทางมาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต
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บทที่ 9
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ
9.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยของ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
พ.ศ. 2561 ไดจัดทำขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
พ.ศ. 2558 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล
โดยมีแนวทาง ดังนี้
ตารางที่ 9-1 : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
ลำดับที่

การดำเนินการ

1

ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.
2561 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิ ด ขึ ้ น ในพื ้ น ที ่ ข องตนเอง เพื ่ อ สร า งความตระหนั ก ให ก ำนั น
ผู ใหญบ าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับ รู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่

2

จั ด ให ม ี ก ารประชุ ม กองอำนวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย - องค ก ารบริ ห าร
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ อยางนอยทุก 2 เดือน อยางตอเนื่อง สวนตำบลบางโกระ
เพื่อใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานที่ - ห น  ว ย ง า น ที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ การ
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ลำดับที่

การดำเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม ปองกั นและบรรเทา
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ สาธารณภัย

3

มีสวนรวมกับอำเภอโคกโพธิ์และจังหวัดปตตานีอยางตอเนื่อง เพื่อเชื่อมการ
ทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการ
ดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห พื้นที่เสี่ยง ปจจัย
เสี่ยงที่ทำใหเกิดภัย เปนตน

- องค ก ารบริ ห าร
สวนตำบลบางโกระ
- สนง.ปภ.สาขา
.................................
- สนง.ปภ.จว.
.................................
- ศูนย ปภ. เขต
.................................

4

การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโก
ระ การรว มฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยของกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความ
ชำนาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

- องค ก ารบริ ห าร
สวนตำบลบางโกระ
- สนง.ปภ.สาขา
.................................
- สนง.ปภ.จว.
.................................
- ศูนย ปภ. เขต
.................................
- ห น  ว ย ง า น ที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ การ
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนา 94

ลำดับที่

การดำเนินการ

5

จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุน การสรา งเสริมสุ ข ภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัย ในการ
ใช ร ถใชถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม องค ก รสาธารณกุศล
โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

6

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพร อม
แหงชาติ ประกอบกับ ใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพั ฒนา
จังหวัด และกลุมจัง หวัด โดยการเสนอขอรับ การสนับ สนุ นงบประมาณ
ตามภารกิจ ของอำเภอ/องคก รปกครองสว นทองถิ่น ภายใตแ ผนพัฒ นา
ทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจัง หวัด
โดยบรรจุในแผนปฏิบ ัติราชการประจำปจังหวัด และกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป

7

ใหค วามรู แ กภ าคี เครือข า ยที่ เกี ่ย วข องทั้ง ดา นวิช าการและการปฏิ บ ั ติ - องค ก ารบริ ห าร
สรา งองคค วามรูเพื่อ เปน ขอ มูล ในการกำหนดนโยบายทั้ง ระดับ จังหวัด สวนตำบลบางโกระ
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่
- สพป.......................
- สพม.......................
สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกั น และ - องค ก ารบริ ห าร
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สวนตำบลบางโกระ
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ
ทั้ง - องค ก ารบริ ห าร
สวนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให สวนตำบลบางโกระ
ผู  อ ำนวยการจั ง หวั ด เพื ่ อ รายงานผลต อ ไปยั ง ผู  อ ำนวยการกลางและ

8

9

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- องค ก ารบริ ห าร
สวนตำบลบางโกระ
- สำนักงานจังหวัด
.................................
- ห น  ว ย ง า น ที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ การ
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

- องค ก ารบริ ห าร
สวนตำบลบางโกระ
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
.................................
- ห น  ว ย ง า น ที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ การ
ปองกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

หนา 95

ลำดับที่

การดำเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจำทุกป รวมทั้งการติดตาม - ส น ง . ป ภ . ส า ข า
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สา ..............................
ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง - ส น ง . ป ภ . จ .
แผนและ ปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ
.................................
- ศู น ย  ป ภ. เ ขต
.............................
- สำนั ก งานจั ง หวั ด
..........................
9.2 การติดตามและประเมินผล
เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับ ควบคุม เพื่อติดตามความกาวหน า ของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเมื่อเทียบกับเกณทหรือดัชนีที่กำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวย
ใหทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได
9.2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล
กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัตกิ ารในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบตั ิ
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสำรวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลทีช่ ัดเจนและ (2) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ไี ดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ กำหนดขึ้นมา
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จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ

นำเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น

9.2.2 หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล
ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบล
บางโกระ เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ
โดยใหจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย
ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพื่อ
รายงานผลตอ ไปยัง ผู อ ำนวยการจัง หวัด ผู อ ำนวยการกลางและผู บ ั งคับ บั ญชาระดั บ เหนือ ขึ ้น ไปทราบ
เพื่อนำไปสูการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานตอไป
การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริห ารสว นตำบลบางโกระ ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต อเปาหมายการจั ด การ
สาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล
ตลอดจนนำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ตอไป
9.3 การวิจัยและพัฒนา
เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได
มี ก ารคิ ด ค น หรื อ ค น พบมาพัฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการดำเนิ น งาน กระบวนการดำเนิ น งาน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนา 97

และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดำเนิน การรวมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรีย นรูท ั ้ ง กอ นการดำเนิน การ ระหว า งดำเนิน การ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้น
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(1) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึ กษา คนควา และการวิจ ัย และพั ฒนาที่ เ กี ่ย วข อ งกั บ การป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ร ว มกั บ
สถาบั นการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ใหเหมาะสม
(2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผานมา
ของ องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตำบลบางโกระ
องคการบริห ารสวนตำบลบางโกระ ไดดำเนินการตามกระบวนการที ่ กำหนดไว ใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2564-2570
และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกำหนดไวในแผน หรือมี
การวิจ ัยและพัฒนา พบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทั นสมัย และ
เหมาะสม ให องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44

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

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ พ.ศ.2564-2570

หนา 98

ภาคผนวก ก : คำยอ
คำยอ

กห.

.สป
ทท.
บก.ทท.
นขต.ทท.บก.
.นทพ
.สนภ
.นพค
ทบ.
นขต.ทบ.
ทภ.
มทบ.
ทร.
ทรภ.
ฐท.กท.
ฐท.สส.
ฐท.พง.
กปช.จต.
นรข.
ฉก.ภต.นย.
ทอ.
.ทอ.นขต
การบิน.รร
.บน
ศบภ.กห.
ศบภ.ทบ.
ศบภ.ทร.
ศบภ.ทอ.
ศบภทท.บก.
ศบภ .สป.

หนวยงาน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค
หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
กองทัพบก
หนวยขึ้นตรงกองทัพบก
กองทัพภาค
มณฑลทหารบก
กองทัพเรือ
ทัพเรือภาค
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือพังงา
กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรแี ละตราด
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลำแมน้ำโขง
หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต
กองทัพอากาศ
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ
กองบิน
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คำยอ

นร.
ตร.
มท.

สมช.

หนวยงาน

:
:
:
:
:
:
:
:
:

รมว .มท.
.ปมท
ผวจ.
อปภ.
นอภ.
องคกรปฏิบัติ
กอ.รมน.
:
กอปภ.ก.
:
กอปภ.กทม.
:
กอปภ.จ.
:
กอปภ.ทน./ทม.ทต/. :
กอปภเมืองพัทยา.
:
กอปภ.สนข.
:
กอปภ.อ.
:
กอปภ.อบต.
:
บกปภ.ช.
:
สปฉ.
:
ศบก.อ.
:
ศบก.สนข.
:
ศบก.จ.
:
ศบก(สวนหนา) .จ.
:
ศบก.กทม.
:
ศบก(สวนหนา) .กทม. :
ศปก.อปท.
:
คณะกรรมการ
ก.จ.ภ.ช.
:
กนช.
:
กปภ.ช.
:
กปอ.
:
กภช.
:

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูวาราชการจังหวัด
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอำเภอ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ศูนยบัญชาการณเหตุการณอำเภอ
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
ศูนยบัญชาการณเหตุการณจังหวัด
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนาจังหวัด
ศูนยบัญชาการณเหตุการณกรุงเทพมหานคร
ศูนยบัญชาการณเหตุการณสวนหนากรุงเทพมหานคร
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

คำยอ

หนวยงาน

นปท.
:
ผูบ ัญชาการและผูอำนวยการ
ผบ.ช.ปภ.
:
ผอกลาง.

:

ผอ.ก.กอปภ.
ผอ.จว.
ผอ.กทม.
ผออำเภอ.
ผอทองถิ่น.
ผอเขต.

:
:
:
:
:
:

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
รัฐมน)ตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(
ผูอำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ผูอำนวยการจังหวัด
ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
ผูอำนวยการอำเภอ
ผูอำนวยการทองถิ่น
ผูอำนวยการเขต

ภาคผนวก ข : ตัวอยางลักษณะภัย
สาธารณภั ย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุ ษย โรคระบาดสั ตว
โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิ ดจาก
ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชี วิตร างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการกอ
วินาศกรรมดวย
1. ภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไป
ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
2. ภัยจากวาตภัย
2. ภัยจากพายุหมุนเขตรอน 1หมายถึง ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม
และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนภัยดังกลาว
เกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกวาง 50-กิโลเมตร ขึ้นอยูกับขนาดและความแรง 100
ของพายุแตละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน
2. ภัยจากคลื่นพายุซัดฝง 2หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง
ความสูงของคลื่นขึ้นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนที่มีความแรงลมมากกวา
กิโลเมตรตอชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ำลงบริเวณใกลศูนยกลางของพายุพรอมกับ 100
คลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝงกอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ราบชายฝงทะเลใกลศูนยกลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่
ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยูกับความแรงลมของพายุ สภาพภูมิประเทศ
และขนาดของชุมชน
2. ภัยจากพายุโซนรอน 3หมายถึง พายุที่เกิดในชวงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกันหลาย
วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน
จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากวาลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอยางรวดเร็ว เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนองที่มี
ยอดเมฆสูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟาผา และมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย
พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไมเกิน 20- 30
ตารางกิโลเมตร แตจะมีลมกรรโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหายเมื่อมีความรุนแรงลมตั้งแต กิโลเมตร 50
ตอชั่วโมงขึ้นไป
2 . ภัยจากพายุฤดูรอน 4หมายถึง ความเสียหายของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆจากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง หรือลูกเห็บ มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ
ซึ่งบอยครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง

2 . ภัย จากลูก เห็บ 5 หมายถึง ภัย ที่ เกิด จากกอ นน้ำลัก ษณะเหมือนน้ ำแข็ง รูปรา งไมแนน อน
เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง )
ปะทะกับวัตถุแข็ง เชน ผงฝุน หรือกอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยูกอนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ
และกลายเปนกอนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน
3. ภัยจากอุทกภัย
3. 1ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณที่มีน้ำทวมพื้นดินสูง กวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก
มีป ริ มาณน้ำ ฝนมากจนทำใหมี ปริมาณน้ำสวนเกินมาเติมปริ มาณน้ ำผิว ดิน ที ่มี อยู ต ามสภาพปกติจนเกิ น
ขีดความสามารถการระบายน้ำของแมน้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย โดยการปดกั้น
การไหลของน้ ำตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไมเจตนา จนเป นอันตรายตอชี วิต ทรั พ ย สิน ของประชาชน
และสิ่งแวดลอม สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้
(1) น้ำทวมขัง/น้ำลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ำทวมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ำทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ำและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ำไดทัน
(2) น้ำทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ำทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ำพังทลาย น้ำทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในบริเวณ
ที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ำที่อยู
ห างออกไป การเกิ ดน้ำ ท วมฉับ พลั นมีความรุน แรงและเคลื่ อนที่ ดว ยความเร็ ว มาก โอกาสที่ จ ะปอ งกั น
และหลบหนีจึงมีนอย
3. ภัยจากดินถลมหรือโคลนถลม 2หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อน
ลงจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ต่ำกวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำใหมวลวัสดุเกิด
ความไมมีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกลาวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน
สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผนดินถลมอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิ ด
การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกลาวอาจพัดพาตนไม บานเรือน รถยนต สิ่งปลูกสรางอื่นๆ ชำรุด หรือพังทลาย
และยังอาจทำใหชองเปดของสะพานและแมน้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นไดในเสนทาง
การเคลื่อนตัวปรากฏการณดังกลาวเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม
4. ภัยแลง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอย
หรือฝนไมตกเปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช
พื ช พั นธุ  ไมต าง ๆ ขาดน้ำ ไมส ามารถเจริญ เติ บโตไดตามปกติ เกิดความเสี ย หายและส งผลกระทบอยา ง
กวางขวางรุนแรงตอประชาชนโดยภัยแลงเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
(1) ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะตองมีฝน
โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ (ภาวะที่ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือไมตกตองตามฤดูกาล)
(2) ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ วัน ในชวง 15 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 1
ฤดูฝนเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

5. ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกวา องศาเซลเซียส 8
และลดลงตอเนื่องซึ่งประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง
6. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุมหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดตอทาง
สัมผัสหรือไมก็ได แตสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกลเคียง
7. ภัยจากโรคระบาดสัตว หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา
โดยเปนโรคติดตอทั้งในสัตวชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา
ที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดี ต สรางความเสี ยหายต อเศรษฐกิ จ
และสุขภาพของประชาชน
8. ภัยจากโรคระบาดสัตวน้ำ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตวน้ำ โดยเปน
โรคติดตอทั้งในสัตวน้ำชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้น
มากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของประชาชน
9. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรค พืช
แมลง สัตว หรือพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช สงผลใหสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง
หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังทำพันธุไดหรือตายแลว และให
หมายความรวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย จนสงผลกระทบในวงกวาง
ตอเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
10. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟปาไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ้นใน
ปาธรรมชาติหรือสวนปาก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนสงผลใหเกิดฝุน ควัน
และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด ทำใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินและสุขภาพ
ของประชาชน
11. ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณที่มลพิษ ทางอากาศประเภท
ฝุ น ละอองขนาดไม เ กิ น 2. ไมครอน หรื อ 5 PM2.5 ที่ มี แ หล ง กำเนิ ด จากเหตุ ก ารณ ทางธรรมชาติ ห รื อ
จากกิจกรรมของมนุษยเกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทำให PM2.5 ปกคลุมพื้นที่
อยูอาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก

12. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
12.1 ภัยจากแผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใต พิภพ
ทำใหเกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใด ๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได
12.2 ภัยจากอาคารถลม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรงเรือน
ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจาก
แผนดินไหวและกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได
13 ภัยจากสึนามิ .หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ คำวา สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล ๆ
ชายฝง และเคลื ่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื ่นสึนามิที่ เดินทางขามทวีป
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝง
ที่อยูหางไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถลม และอุกกาบาตตกลงสูมหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตประชาชน
และสิ่งปลูกสรางตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝง
14. ภัยจากการคมนาคมหมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ภั ย จากระบบขนส งมวลชนขนาดใหญ ภัย จากกระบวนการขนสงสารเคมี และวั ต ถุอ ั น ตราย และภั ยจาก
การรั่วไหลของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหลงน้ำ รวมถึงการเททิ้งน้ำมันหรือของเสียในแมน้ำหรือทะเล
15. ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนำวิถี ขีปนาวุธ
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
16. ภัยจากการกอวินาศกรรม
16.1 ภัยจากการกอวินาศกรรม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ อันเปนการมุงทำลาย
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
16.2 ภัย จากการกอการราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่สรางความปน ปว น
ใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศใหกระทำ
หรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินที่สำคัญ
16. ภัยจากการกอการรายสากล 3หมายถึง ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุม
บุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ำ
เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ
หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได เมื่อเกิดขึ้นยอมมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณี
ระหวางประเทศ นโยบายของชาติทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ

ภาคผนวก ค : นิยามศัพท
กลยุทธ) Strategy หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคำแนะนำที่เลือกมาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (
ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุมเปราะบาง ) Vulnerable Groupหมายถึง กลุม บุคคลที่ม ีความสามารถจำกัดในการเผชิ ญ (
เหตุการณสาธารณภัย ซึ่งตองการความดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผูปวย
ผูพลัดถิ่น ผูลี้ภัย คนตางดาว เปนตน
การกำกับ ควบคุมพื้นที่) Area Commandหมายถึง การกำกับดูแลกา (รจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ และมีองคกรระบบการบัญชาการเหตุการณหลายองคกรแยกกันทำหนาที่
จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตละเหตุการณ หรือทำหนาที่กำกับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญหรือเหตุ
ฉุกเฉินที่กำลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเขามามีสวนเกี่ยวของ
การเขาใจและตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสรางความเข าใจ
ความเสี ่ ยง โดยมี ข  อมู ลความเสี ่ ยงครบถ วนและรอบด าน และนำไปสู  แนวทางปฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย ง
เชน การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสรางความเขาใจความ
เสี่ยงดานการลงทุน ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเนนไปที่ความคุมคาของการลงทุน เพราะหาก
ไมมีการลงทุนมูลคาความสูญเสียและความเสียหายจะมากกวามูลคาของการลงทุน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน )Emergency Managementหมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ (
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ
การซอมสราง) Reconstruction หมายถึง (การฟนฟูโครงสรางและสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับมาสูสภาพที่สามารถใชงานไดดังเดิม
การเตรียมความพรอม) Preparednessหมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณภัย (
มุงเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ทำใหผูคนมีความสามารถในการคาดการณ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยอยางเปนระบบ หากมีการเตรียมความพรอมไดดีจะทำใหสามารถดำเนินการตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตใหปลอดภัย
จากเหตุการณสาธารณภัยไดมากขึ้น
การเตือนภัย ลวงหนา )Early Warningหมายถึง การใหขอ มูลขาวสารที่ เปน ประโยชนแ ละทั น (
องคกรตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที่กำลังเผชิญ ความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย/เหตุการณ ผานทางหนว ยงาน
สามารถกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพรอมที่จะรับมือกับสถานการณได
อยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความเสี่ย งจากภัยพิบัติ ) สาธารณภัย /Disaster Risk Management: DRM)
หมายถึง กระบวนการอย างเปนระบบของการใช คำสั่ง ทางการบริ หารองคก รและทัก ษะ ความสามารถ
เชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถายโอน
ความเปนไปไดในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา เพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบ
ทางลบของภัย

การบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งแบบธรรมาภิ บ าล (Risk Governance) หมายถึ ง ระบบควบคุ ม
และจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
องคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำผลของการประเมินดังกลาวเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจตอไป
การบริหารจัดการภั ยพิบัติ ) สาธารณภัย /Disaster Management: DM) หมายถึง การใชก ลไก
กระบวนการและองค ประกอบในการดำเนินงาน เพื่อ จุด มุง หมาย ในประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภ าพของ
ปฏิบัติการดานภัยพิบัติ เชน การปองกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพรอม การเผชิญเหตุ การชวยเหลือ
บรรเทาทุกข ตลอดจนการบูรณะซอมแซมและพัฒนา
การบรรเทาทุกข) Reliefหมายถึง การใหความชวยเห (ลือเบื้องตนในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา
ชีวิตและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีพอยูได
การบัญชาการ) Commandหมายถึง การทำหนาที่อำนวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย (
อำนาจที่กำหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบ
การบัญชาการรวม) Unified Commandหมายถึง การประยุกตใชระบบบัญชาการเหตุการณเมื่อมี (
หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งหนวยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวขามขอบเขตอำนาจหนาที่ทางการเมือง หนวยงานตางๆ จะทำงานรวมกันผานตัวแทน
ของแตล ะหนว ยงานที่ไ ดร ับ การแตง ตั้งเป นสมาชิก ในหนว ยบัญชาการรว ม มีห นาที่ ห ลั ก ในการกำหนด
วัตถุประสงคและกลยุทธรวม และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่จะใชรวมกันเพียงแผนเดียว
) การบัญชาการเหตุการณIncident Command หมายถึง (หนวยบัญชาการที่ทำหนาที่รับผิดชอบ
การจั ดการเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบดวยผูบ ัญชาการเหตุการณ และเจาหนาที่
สนับสนุนที่ไดรบั การมอบหมาย
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ) Damage and Needs Assessment :
DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการ
เผชิ ญสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนว ยงานภายนอก
เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดานสุขภาวะ
ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ
การประเมิ น ความเสี ย หายและความสู ญ เสี ย )Damage and Loss Assessment : DALA (
หมายถึง การวิเคราะหผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการประมาณการเชิงปริมาณวาเกิดผลกระทบอะไร
ขึ้นจากเหตุการณสาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ขอมูลจากการประเมินจะ
นำไปใชในการประมาณการซอมสรางสิ่งกอสรางที่เสียหายไป และเพื่อใชในการวางแผนเพื่อการฟนฟูจาก
ความสูญเสีย
การประเมิ น ความเสี ่ ย ง ) Risk Assessment) หมายถึ ง กระบวนการกำหนดลั ก ษณะ ขนาด
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง
ความเปราะบาง ในการรับ มือของชุมชนที่อาจเปน อันตรายและคาดการณ ผลกระทบตอชี ว ิ ต ทรั พ ย สิน

การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ
มีประโยชนในการวางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การประสานงาน ณ จุดเดียว) National Single Window : NSWหมายถึง การเชื่อมโยงขอมู ล (
ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส แบบไรเ อกสาร ระหวา งหนว ยงานที่เ กี่ ยวข องในกระบวนการ นำเขา ส ง ออกสิ น ค า
เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให แ ก ผ ู  ป ระกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุ ญ าต และใบรั บ รองต า งๆ
ทางอิเ ล็ก ทรอนิ กสก  อนการตรวจปล อยสินคา ระบบนี้ จะทำหนา ที่ป ระสานกิจ กรรมทางอิเ ล็ กทรอนิ กส
แบบครบวงจร ผู  ประกอบการสามารถรับ สง ขอ มูลทางอิเล็ กทรอนิก ส กับองค ก รที ่เกี ่ย วขอ งได อัตโนมั ติ
ตลอด ชั่วโมง โดยไมตองเดินทางไปติดตอกับหนวยงานตางๆ ดวยตัวเอง 24
การปรับตัว )Adaptation (หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษยเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่ งเรา ทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช วยลดความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น
หรือชวยสรางโอกาสจากสภาวะวิกฤตได
การปองกัน) Prevention หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบ (
จากเหตุการณสาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพยสินใหห มดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง
การปองกันภัยฝายพลเรือน) Civil Defenseหมายถึง การปองกันพลเรือนใหปลอดภัยจากการโจมตี (
ทางทหาร แต ป  จ จุ บ ั น ครอบคลุ ม ถึ ง การช ว ยให พ ลเรื อ นปลอดภั ย จากการคุ ก คามทางสาธารณภั ย
ดวย หนาที ่ของกองกำลังปองกันภัยฝายพลเรือน )civil defense force) จากเดิมที่ม ีแตการฝ กการทหาร
จึงหมายรวมถึงการดูแลใหประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
เชน การชวยเหลือเคลื่อนยายในชวงอพยพ การชวยกระจายถุงยังชีพ การอำนวยความสะดวกในการขนสง
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช การชวยซอมแซม กอสรางบานเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
การเผชิญเหตุ) Responseหมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (
และทันทวงทีเพื่อรักษาชีวิตและใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขขั้นพื้นฐานแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากเหตุการณสาธารณภัย เชน การกูชีพกูภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุก ข
การบัญชาการในเหตุการณฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลำเลียงผูปวย การบริหารจัดการศูนยอพยพ
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) Exercise หมายถึง (การจำลองสถานการณเพื่อฝกฝน
ทักษะหรือซักซอมกระบวนการการดำเนินงานที่ไดวางแผนไว เปนแบบฝกหัดเพื่อใหผูที่มีบทบาทหนาที ่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณฉุกเฉินไดฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติที่จำเปน ทำใหมีทักษะสามารถใช
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยใหพรอมปฏิบัติงานไดจริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
การฟ นฟู) Recoveryหมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีพ และสภาวะวิ ถี (
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นกวาเกาตามความเหมาะสม
โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟน ฟูดวย )Build back
better) หมายรวมถึง การซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation(

การฟนสภาพ , การเยียวยา) Rehabilitationหมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิด (จาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟนสภาวะการดำรงชีพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยใหกลับคืนสู
สภาพที่เปนอยูกอนหนานี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม )Psychosocial Supportของผูไดรับ (
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเปน
การรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับ) resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่
มีความเสี่ยงต อสาธารณภัย ในการเรียนรูเกี่ย วกับ สภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั ้งรู จักวางมาตรการ
และปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดหรือถายโอนความเสี่ยงดังกลาวเพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
และหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟนตัวจากผลของภัยไดดวยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม
หมายรวมถึง ความสามารถของชุม ชนในการดูแ ลรักษาโครงสรางและกลไกพื้ นฐานที ่จำเปนใหป ลอดภัย
จากสาธารณภัยดวย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ) Disaster Risk Reduction : DRR หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ (
ในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผานความพยายามอยางเปนระบบที่จะวิเคราะห
และบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม
ตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา
มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การลดผลกระทบ) Mitigationหมายถึง ปฏิบ ัติ การลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัย ที ่ เปน (
อันตรายต อสั งคมและสิ่ง แวดล อม เนื่องจากผลกระทบทางลบของภั ยโดยมากไม สามารถขจั ดใหห มดไป
อย างสิ้ นเชิ ง แตข นาดและความรุ นแรงของความเสีย หายสามารถลดทอนลงได จ ากการดำเนิน นโยบาย
และกิจกรรมตาง ๆ
การวิเ คราะหค วามเสี่ย ง, การประเมิน ความเสี่ยง )Risk Assessmentหมายถึ ง กระบวนการ (
กำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้น และประเมินสภาวะการ
) เปดรับตอความเสี่ยงexposure) ความเปราะบาง )vulnerability) และศักยภาพ )capacity) ในการรับมือ
ของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปน
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ
) การสนั บ สนุ น การจั ด การเหตุ ก ารณ Incident Management Assistance Team : IMAT (
หมายถึง การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ ซึ่งประกอบดวยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ
และเจาหนาที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสรางระบบบัญชาการณ ที่สามารถจะจัดสงไปปฏิบัติงานหรือลงมือ
ปฏิบัติงานไดตามความจำเปน มีการกำหนดคุณสมบัติและการรับรองอยางเปนทางการ
) การสื่อสารความเสี่ยงRisk Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูประเมินความเสี่ยง )risk assessor) ผูจัดการความเสี่ยง )risk manager)
ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุมหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของและสนใจ )stake holder)
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและแมนยำ อาจกลาวไดวาการสื่อสารความเสี่ยงนั้น มีอยูในทุกกระบวนการ
ของการวิเคราะหความเสี่ยง

) การอพยพEvacuationหมายถึง ( การเคลื่อนยาย การกระจาย และการนำพลเรือนออกจากพื้น ที่
อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเปนอันตรายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและมีการกำกับดูแล รวมถึงการรับ รอง
และการดูแลบุคคลเหลานี้ในสถานที่ปลอดภัยดวย
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน )Standard Operating Procedure : SOPหมายถึง วิธีการที่ได (
กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อใหผูมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัตติ ามอยางเปนกิจวัตรในการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง
ขาวสาร) Intelligenceหมายถึง ขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเปนองคประกอบที่สำคัญ (
ของการบัญชาการเหตุการณ เปนภารกิจของสวนแผนงานซึ่งมุงเนนไปที่ขาวสารในเหตุฉุกเฉิน
ขีดความสามารถ , ศักยภาพ) Capacity หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง (
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น
) คลังสำรองทรัพยากรStockpiling หมายถึง (วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไวเพื่อใชในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพิบัติ เชน อุปกรณปฐมพยาบาล อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุงหม เครื่องประกอบอาหาร
ความปกติใ หม , ฐานวิถีชีวิตใหม) New Normal( หมายถึ ง รูป แบบการดำเนินชีวิต อยา งใหม
ที่แตกตางจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่คี นในสังคมคุนเคยอยางเปน
ปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคนุ เคย
ความเปราะบาง )Vulnerabilityหมายถึ ง ป จ จั ย หรื อ สภาวะใดๆ ที ่ ท ำให ชุ ( มชนหรื อ สั ง คม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็ว จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจ จัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิ ด
สาธารณภัยและอาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน) Public-Private Partnership : PPP หมายถึง (
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โดยมักเปนการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการใหบริการสาธารณะในระยะยาวที่มุงเนนการใหบริการทีมีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุน
มากกวาภาครัฐจะดำเนินการเอง เปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเอกชนมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การกอสราง การดำเนินการบำรุงรักษา การจัดหาเงินทุน การใหบริการ ซึ่งเอกชน
เปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กำหนดไว
ความล อแหลม )Exposureหมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตา งๆ หรือ (
องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจไดรับความเสียหาย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ) Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และบริการ
ตางๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ
ความสูญเสีย )Lossหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินคาและบริก (าร รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแตชวงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย
จวบจนกระทั่งมีการซอมแซมหรือสรางใหมของทรัพยสินที่เสียหาย และมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ
ในบางกรณีอาจใชเวลาหลายป

ความเสียหาย) Damageหมายถึง ทรัพยสินทางกายภาพ เชน อาคารและสวนประกอบ โครงสราง (
พื้นฐาน สินคาที่เก็บไวในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายทั้งหมดหรือบางสวน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหวางหรือภายหลังจากประสบเหตุการณภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
คำนวณดวยมูลคาทดแทนเปนตัวเงิน
ผลกระทบ) Impactหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ (สิ่งแวดลอม
จากการเกิดเหตุการณใดๆ
ผูบัญชาการเหตุการณ) Incident Commander หมายถึง (บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ และยุทธวิธี และการสั่งใช
และการจัดสงทรัพยากร ผูบัญชาการเหตุการณมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยรวมตอการปฏิบัติการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
ผูอำนวยการ )Director หมายถึง ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวั ด ผูอำนวยการอำเภอ (
ผูอำนวยการทองถิ่น และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
แผนที่เสี่ยงภัย) Hazard Mapหมายถึง แผนที่แสดงพื้ (นที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภัย เชน อุทกภัย
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เปนผลของการประเมินความเปนไปได ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง
ของภัยนั้นๆ
แผนเผชิญเหตุ) Incident Action Planหมายถึง แผนซึ่งจัดทำเปนลายลักษณอักษรหรือสั่งด วย (
วาจาซึงประกอบด
่
วยวัตถุประสงคทั่วไปที่สะทอนหรือแสดงถึงกลยุทธในภาพรวมสำหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน
อาจรวมถึงการกำหนดทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และขอมูลข าวสารสำหรับ
จัดการเหตุฉุกเฉินระหวางชวงระยะเวลาการปฏิบัติการชวงหนึ่งหรือหลายชวง
ภั ย ) Hazard (หมายถึง เหตุก ารณที่เกิดจากธรรมชาติ หรือ การกระทำของมนุ ษยที่ อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ภัยพิบัติ) Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ ของชุมชนหรือสังคม
อันเปนผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย ซึ่งสงผลตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางเกินกวา ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือ
ไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
ภาคประชาสังคม) Civil Society (หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไมแสวงหาผลกำไร
ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีดานสังคม
และสิ่งแวดลอม
ยุทธวิธี) Tacticsหมายถึง การใชงานและการกำกับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโตเหตุฉุกเ (ฉิน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดขึ้นดวยกลยุทธ
ระบบเตือนภัยลวงหนา) Early Warning Systemหมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล (
ข อมู ลและแจ งเตื อนตามชวงระยะเวลา เพื่ อใหบ ุคคล ชุมชน และหนวยงานที ่เสี ่ ยงต อภั ยมี เวลาเพี ย งพอ
ในการเตรียมการและรับมือไดอยางเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย

ระบบบัญชาการเหตุการณ) Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับภัยทุกประเภทอยางมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแตเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซอน โดยผูปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ดำเนินการรวมกันไดภายใตการบัญชาการแบบรวมศูนย )unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสราง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน ) สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ 5command) สวนปฏิบัติการ )operation)
สวนแผนงาน )planning) สวนสนับสนุนกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส)logistics) และสวนการเงินการบริหาร /
) จัดการfinance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุนในการปรับลดหรือขยายสวนงานที่อาจจำเปนหรือไม
จำเปนตองใชงาน ขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณนั้น ๆ
ส ว นสนั บ สนุ น )Logistics Section หมายถึ ง ส ว นที ่ ต อบสนองการส ง กำลั ง บำรุ ง ที ่ จ ำเป น (
และตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของ
มนุษย พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแตละดาน
รวมกันจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของสวนฯ
ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Incident Command Postหมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้น (ที่เพื่อใช
ในการดำเนินภารกิจหลั ก ศูนยบัญ ชาการอาจจะตั้งอยูรวมกันกับฐานที ่ต ั้ ง หรื อสถานที่อ ื่น ๆ ที่จัดตั ้ ง ขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ศูน ยปฏิบ ัต ิ การฉุ กเฉิ น) Emergency Operations Centerหมายถึ ง สถานที ่ที่ ใช ป ระสานงาน (
ดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติการใน)
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเปนสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเปนสถานที่ศูนยกลางหรือสถานที่ (สถานที่เกิดเหตุ
มั่นคงถาวรกวาหรืออาจจัดตั้งในองคกรในระดับสูงกวา หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแตละดาน หรือจัดตาม
ขอบเขตอำนาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนยประสานขอมูลรวม) Join Information Center : JICหมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ (
ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนยประสานขอมูล
รวมเปนจุดกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวทุกประเภท
) ศูนยพักพิงชั่วคราวTemporary shelterหมายถึง สถานที่เพื่อใหผูประสบภัยใชอยูอาศัยเมื่อไม (
สามารถเขาถึงที ่อยูอาศัยตามปกติได อาจเปนสถานที่ที่สรางจากวัสดุชั่วคราว เชน เต็น ท บานจากวัสดุ
สังเคราะห ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง อาจเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
หรือเปนเอกสารที่จัดทำตางหาก โดยมีรายละเอียดดานบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
หนวยงานสนับสนุน) Supporting Agency หมายถึง (หนวยงานที่ใหการสนับสนุน และหรือใหความ/ชวยเหลือ
ดานทรัพยากรแกหนวยงานอื่นๆ
องค ก รปฏิ บ ั ต ิ การจั ด การในภาวะฉุ กเฉิน ) Emergency Operation Centre : EOC หมายถึ ง (
สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณพรอม เปนศูนยกลางเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติหนาที่ในหวงเวลา

ของการเผชิญเหตุการณภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสั่งการ ใหแนวนโยบายปฏิบัติการ และอำนวย
ความสะดวกด า นการประสานงานสำหรั บ ผู บ ริห ารและเจ า หนา ที ่ เพื ่ อ ให ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ ฉ ุ ก เฉิ น
มีประสิทธิภาพ
เอกภาพในการบัญ ชาการ ) Unity of Commandหม (ายถึ ง หลั ก การของระบบการบั ญชาการ
เหตุ การณ ท ี ่ก ำหนดใหแ ต ละบุค คลที ่ ท ำหน า ที ่ต อบโตเ หตุ ฉ ุก เฉิน จะได รับ การมอบหมายให อ ยู ภ ายใต
ผูควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเทานั้น

ภาคผนวก ง
พื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ

ภาคผนวก จ
สถานที่สําคัญที่ตองดูแลเปนพิเศษ
ลําดับที่

รวม

สถานที่

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
สวนราชการ
ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี
รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี
ผูบังคับการหนวยทหารในพื้นที่
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี
ปลัดจังหวัดปตตานี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดปตตานี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปตตานี
ที่ดนิ จังหวัดปตตานี
ทองถิ่นจังหวัดปตตานี
พัฒนาการจังหวัดปตตานี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดปตตานี
ประชาสัมพันธจังหวัดปตตานี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคปตตานี
ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคปตตานี
ผูอํานวยการโครงการชลประทานปตตานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดปตตานี
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

รวม

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน

ความถี่

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร
หมายเลข
หมายเลข
โทรสาร โทรศัพทมือถือ
โทรศัพท

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศล หนวยงานเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายชื่อองคการ
สาธารณกุศล
ลําดับที่
หนวยงาน
เครือขาย
1

สถานที่ตั้ง

สมาคมกูชีพโพธิ์ บริเวณเทศบาล
เงิน
โคกโพธิ์

ความเชี่ยวชาญ

หมายเลข
โทรศัพท

โทรศัพท

จํานวนสมาชิก
ที่ปฏิบัติงานได

มือถือ
หนวยกูภัย
เบื้องตน
เคลื่อนที่เร็ว

073 - 431400
1669

-

ภาคผนวก ฉ-3 : บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท

ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐานขอมูลอาสาสมัคร (OTOS)
ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ
ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นายธนโชติ สารพร
2 นางสาวปณิชตะวัน มณีออน
3 นายเติม ปานสังข
4 นายมาหามะรอพี โตะเจะ
ฝายบรรเทาสาธารณภัย
5 นายศรชัย เฒาแกว
6 นายจีรวัฒน ชูศรี
7 น.ส.กมลทิพย มณีโรจน
8 น.ส.จารุณี พุมนวล
9 นายเสริมศักดิ์ พุมนวล
10 นายณรงค เลงซวน
11 นายเด็ง บาเหมสนิ
12 นายอิสมาแอล มามุ
ฝายสงเคราะหผูเคราะหผูประสบภัย
13 น.ส.นิรดา มณี
14 นางจุรินทร คงทน
15 น.ส.จันทนี สิงหโฆษิต
16 น.ส.เพ็ญผกา โทวิยะพันธ
17 นายประยูร เพชรนวล
18 นางรันรนา เปาวะนา
19 นายมะยามิง ดอเลาะกาเดร
20 นายมะปอซี อาแวแยนา
21 นายมะรอกิ สาเมาะ
22 นายอดุลย ดอเลาะกาเด

ตำแหนง

ที่อยู

เบอรโทรศัพทติดตอ

ประธาน อปพร.
รองประธาน อปพร.
รองประธาน อปพร.
เลขานุการ

21 ม.3
69 ม.1
48/2 ม.1
21/1 ม.4

0873924394
0833971975
0869592398
0980636181

หน.ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ
ฝายบรรเทาฯ

108/1 ม.1
54/2 ม.1
52/1 ม.1
53 ม.2
53 ม.2
64 ม.3
29/2 ม.4
3/4 ม.5

0818866906
0899764966
0987345097
0878992147
0899471525
0824350767
0936969524
073432823

หน.ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ
ฝายสงเคราะหฯ

68/1 ม.2
56/2 ม.2
33 ม.2
25 ม.2
20/1 ม.3
4 ม.3
27/1 ม.4
55 ม.4
8/5 ม.5
8/3 ม.5

0872956539
0862927135
0849667509
0848559512
0937354971
0899766603
0828295279
0883970253
0973317136
0843987728

ฝายทั่วไป
23 นายดอรอนี อุเซ็ง
24 นายโสะ มะสัน
25 นายนุกูล วีรนันต
26 นายปญญา สิตตะหิรัญ
27 นายปฐพรรษ เซงถาวร
28 นายเกษม สุวรรณรัตน
29 นางเสริม ไชยสิทธิ์
30 น.ส.ศิริรัตน พลพงษ
ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ฝายรักษาความสงบ
31 นายปรีชา บัวขาว
32 นายกลอม เพชรประวัติ
33 นายวิเชียร พรัมมะณี
34 นายปฏิพัทธ หนักแดง
35 นายอุเทน คงทน
36 นายชัชณเรศ แกวมณี
37 นายสดี ยีมามะ
38 นายสะอารี ดอเลาะกาเด
39 นายอีดิ้ล อุเซ็ง
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
40 นายมะรอบี มูซอ
41 นางสุพรรณี ศรีปาน
42 นายนพดน จันทวาท
43 นายณรงคศักดิ์ สุขมี
44 นายยูโซะ บาเหมสนิ
45 นายมะเยะ อาแว
46 นายเด็ง บาเหมสนิ
47 นายมะเยะ อาแว
48 น.ส.พิน ไชยขาว
49 นายวาริ ยามา
50 นายดอเลาะ อะหลี
51 นายมะนาวี สาและ
52 นายรอแม ดอเลาะกาเดร

หัวหนาฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ฝายทั่วไป
ตำแหนง

1 ม.5
21/1 ม.4
25 ม.3
39/9 ม.2
42 ม.3
10 ม.4
72 ม.4
7 ม.4
ที่อยู

0856742302
073432823
073432823
073432823
073432823
073432823
0848905099
073432823
เบอรโทรศัพทติดตอ

หน.ฝายรักษาฯ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ
ฝายรักษาความสงบ

51/2 ม.2
57 ม.1
64 ม.2
57/1 ม.2
57 ม.3
38/1 ม.3
20 ม.4
8/3 ม.5
1 ม.5

0862941259
0872886582
0820967097
0870231302
0808726371
0913093632
0895986554
0843125586
0807016797

หน.ฝายกูชีพฯ
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย
ฝายกูชีพกูชีพกูภัย

21/1 ม.4
100/1 ม.2
27/1 ม.3
41 ม.3
29/5 ม.4
28/4 ม.4
29/2 ม.4
28/4 ม.4
32/1 ม.1
34/1 ม.4
32/2 ม.4
60/3 ม.5
66 ม.5

073432823
0869584801
0896557246
0950199083
0847471359
073431069
0936969524
073431069
0872987239
0625458433
0958595081
0843131327
0842136750

ภาคผนวก ฉ-5 : บัญชีฐานขอมูล อปพร.
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นางจุรินทร คงทน
2 นางสาวจันทนี สิงหโฆษิต
3 นางสาวจารุณี พุมนวล
4 นางสาวชุติมา พลพงษ
5 นางสาวพิน ไชยขาว
6 นางสุพรรณี ศรีปาน
7 นายกลอม เพชรประวัติ
8 นายเกษม สุวรรณรัตน
9 นายจีรวัฒน ชูศรี
10 นายชัชณเรศ แกวมณี
11 นายณรงค เลงซวน
12 นายณรงค สุขมี
13 นายเด็ง บาเหมสนิ
14 นายธนโชติ สารพร
15 นายนพดล จันทวาท
16 นายปญญา สิตตะหิรัญ
17 นายมะนาวี สาและ
18 นายมะปอซี อาแวแยนา
19 นายมะยามิง ดอเลาะกาเดร
20 นายมะเยะ อาแว
21 นายมะรอกิ สาเมาะ
22 นายยูโซะ บาเหมสนิ
23 นายรอแม ดอเลาะกาเดร
24 นายวิเชียร พรัมมะณี
25 นายสดี ยีมามะ
26 นายสะอารี ดอเลาะกาเด
27 นายอิสมาแอล มามุ
28 นายอีดีล อุเซ็ง
29 นางภิรมย สิตตะหิรัญ
30 นางรันรนา เปาวะนารนา

ตําแหนง

ที่อยู

ดานชาง : พอครัว/แมครัว
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน
ดานชาง : พอครัว/แมครัว
ดานชาง : พอครัว/แมครัว
ดานชาง : พอครัว/แมครัว
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน

56/2 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
33 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
52 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
7/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
28/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
100/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
10 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
54/2 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
38 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 64 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
-

4/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

-

29/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.บางโกระ จ.ปตตานี

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 21 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
-

27/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 39/9 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 60/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 55 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
-

27/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 28/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 8/5 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 29/5 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 66 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 64 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 20 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 8/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 3/4 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ. ปตตานี
ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 17/1 ม.5 ต.บางโกระ อ.บางโกระ จ.ปตตานี
ดานชาง : พอครัว/แมครัว

39/9 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ดานชาง : พอครัว/แมครัว

27/2 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

เบอร
โทรศัพท

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางสาวกมลทิพย มณีโรจน-

52/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นางสาวปณิชตะวัน มณีออนดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 69 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
นางสาวเพ็ญผกา โทวิยะพันดธานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 25 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
นางสาวภสรธญาณี มณี -

68/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นางเสริม ไชยสิทธิ์

7/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

ดานชาง : พอครัว/แมครัว

นายดอนายดอเลาะ อะหลี ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 33/2 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
นายดอรอนี อุเซ็ง

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 1 หมูที่ 5 ต. บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายเติม ปานสังข

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 48/2 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายนุกูล วีระนนต

-

นายปฏิพัทธ หนักแดง

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 57/1 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายปฐพรรษ เซงถาวร

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 42 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายประยูร เพชรนวล

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 20/1 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายปรีชา บัวขาว

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 51/2 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายมะรอบี มูซอ

-

25 หมูที่ 3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

21/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายมาหามะรอพี โตะเจะ ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 21/4 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์
นายวาริ ยามา

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 34/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายศรชัย เฒาแกว

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 108/1 ม.1 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายเสริมศักดิ์ พุมนวล

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 53 ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายโสะ มะสัน

ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 21/1 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

นายอดุลย ดอเลาะกาเดร ดานการดับเพลิง : การดับเพลิงเบื้องตน 8/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.บางโกระ

ภาคผนวก ช : ขอมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ปายเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย และหอกระจายขาว
ลําดับที่

ชนิดอุปกรณเตือน
ภัย

1

หอกระจายขาว

2

หอกระจายขาว

3

หอกระจายขาว

4

หอกระจายขาว

5
6

หอกระจายขาว
หอกระจายขาว

รวม

ที่ตั้ง
อาคารอเนกประสงค
ม.1
อาคารอเนกประสงค
ม.2
อาคารอเนกประสงค
ม.3
อาคารอเนกประสงค
ม.4

มัสยิดม.4
มัสยิดลอแตก

หนวยงานรับผิดชอบ

ผูประสานงาน/
ผูรับผิดชอบ

เบอรโทรศัพท

ผูใหญบานหมู 1

จีรวัตน ชูศรี

0899764766

ผูใหญบานหมู 2

ปฏิภัทร หนักแดง 0870231302

ผูใหญบานหมู 3 ธนโชติ สารพร

0980132057

ผูใหญบานหมู 4 เดง บาเหมสนิ

0987729818

ผูใหญบานหมู 4 เดง บาเหมสนิ
ผูใหญบานหมู 5 บือราเฮง มะสัน

0987729818
0828206618

หมายเหตุ

ภาคผนวก ซ
บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับที่
1

ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ ฯ
ถังดับเพลิง

จํานวน

หนวยงาน

2

อบต.บางโกระ

ชื่อผูควบคุม/
ประสานงาน
ผอ.กองชาง

หมายเลข
โทรศัพท
73432823

ภาคผนวก ฌ : ขอมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางดานสาธารณสุข
ขอมูลบุคลากรทางการแพทยในจังหวัด....
ลําดับที่ โรงพยาบาล
1

รพ.สต.บางโกระ

2

รพ.โคกโพธิ์

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
3

นักวิชาการ
สาธารณสุข
1

รวม
4

รวม
ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพในจังหวัด...
จํานวน
จํานวนเตียง จํานวนเตียง
ลําดับที่ โรงพยาบาล
ประเภท
(ตามกรอบ)
(จริง) รพ.สต. ในสังกัด

รวม
ขอมูลอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลในจังหวัด....
เครื่อง
เครื่อง MRI
CT-SCAN
ลําดับที่ โรงพยาบาล
รถพยาบาล(คัน)
(เครื่อง)
(เครื่อง)
ALS

BLS

รวม
Local Quarantine ของจังหวัด...

ลําดับที่

สถานที่

รองรับ
จํานวนคน
ไดจํานวน
(คน)

รวม

รายชื่อ
ผู
ประสานงาน

หมายเลข
โทรศัพท
ติดตาม

หมายเหตุ

เครื่องชวย
หายใจ
(เครื่อง)

เครื่อง
อัลตราซาวด
(เครื่อง)

อื่นๆ

ภาคผนวก ญ
บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

จํานวน

จํานวนคนที่
บรรทุกได

เจาของ

ภาคผนวก ฎ : บัญชีกลุมเปราะบาง
ประเภทกลุมเปราะบาง
ลําดับที่ อําเภอ/ตําบล

1

โคกโพธิ์/บางโก
ระ

เด็ก 0-6
ขวบ
(คน)
185

คนชรา

คนพิการ

สตรีมีครรภ ผูปวยติดเตียง หมายเหตุ

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

408

57

11

6

ภาคผนวก ฏ
บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลำดับแรก
เด็ก
ชื่อ - สกุล

บานเลขที่

ลำดับที่
๑
ด.ญ. กฤติยาภาณ สกุลเพชร
๒
ด.ญ. ตัสนีม อาลี
๓
ด.ญ. อัสมา โซะ

69/1 ม.1
17/2 ม.4
33/2 ม.4

ผูดูแล/โทร.

หมายเหตุ

วาที่รต.ญ สมฤดี นามทรง

น.ส.สุไรดา หามะ
น.ส. อานีสา อะหลี

คนชรา
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่
นางสะพรั่ง ดวงสุวรรณ
๑
๒
นางจิตร เฒาแกว
๓
นางเฉี้ยง รัตนบูรณ
4
นายอวน ขุนแกว

บานเลขที่

ผูดูแล/โทร.

หมายเหตุ

24 ม.3
6 ม.4
13 ม.4
29 ม.3
คนพิการ

ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5

ชื่อ - สกุล
นางดวง ชัยสงคราม
นางเพียงใจ นาวาทอง
นายนิกร พรหมทอง
นายพุฒิพงศ คงชะนะ

บานเลขที่
33 ม.3
23 ม.2
70/2 ม.2
12 ม2

ผูดูแล/โทร.
ชื่อ......./โทร
.......

ลักษณะ
ความพิการ
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
สติปญญา
การเคลื่อนไหว

สตรีมีครรภ
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
น.ส. ยาตี หวังจิ
๒
น.ส.หนะ เหม
๓
น.ส. ไลลา บากาสะ

บานเลขที่
32/2 ม.4
49 ม.4
25 ม.4

ผูดูแล/โทร.
ชื่อ......../โทร.......

หมายเหตุ

หมายเหตุ ๑. ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองอพยพกอนเปนลำดับแรก จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยางสม่ำเสมอ
๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ปลงมา
๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป

ภาคผนวก ฐ
แบบสำรวจศูนยพักพิงชั่วคราว
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปตตานี
ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
สถานที่พักพิงชั่วคราว
อบต.บางโก
ระ

ชื่อสถานที่

หมูบาน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี
บานบางโกระ วัดสุนทรวารี
อบต.บางโกระ
หมูบาน
บานบู

หมูบาน
บานลอแตก

คา
ที่อยู
พิกัด
GPS เลขที่ หมูบาน/ ตำบล
ชุมชน
(ถามี)

อำเภอ

รองรับ
ผูอพยพได
จำนวน
(คน)

ผูรับผิดชอบสถานที่
ชื่อ-สกุล
/ตำแหนง

หมายเลขโทรศัพท

2

บาง
โกระ

โคกโพธิ์

200
200

นายกองคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
(นางภิรมย สิตตะหิรัญ)

08 7393 8173

วัดปุราณประดิษฐ

4

บาง
โกระ

โคกโพธิ์

200

นายกองคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
(นางภิรมย สิตตะหิรัญ)

08 7393 8173

โรงเรียนบานลอแตก

5

บาง
โกระ

โคกโพธิ์

200

นายกองคการบริหารสวน
ตำบลบางโกระ
(นางภิรมย สิตตะหิรัญ)

08 7393 8173

สิ่งสาธารณูปโภค
ที่มีอยูในปจจุบนั
 ไฟฟา
 ประปา
หองสุขา.....20...หอง
 อื่น ๆ...(ระบุ)...
 ไฟฟา
 ประปา
หองสุขา .....5......หอง
 อื่น ๆ...(ระบุ)...
 ไฟฟา
 ประปา
หองสุขา...10 หอง
 อื่น ๆ...(ระบุ)...

หมายเหตุ : 1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพื้นที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน
2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลีย่ วหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน

ลําดับที่

ภาคผนวก ฑ-1 : แผนผังการติดตอสื่อสารและขายวิทยุสื่อสาร
เครือขายวิทยุสื่อสารของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ....
หนวยงาน
นามเรียกขาน
ความถี่

ตัวอยางแผนผังการติดตอสื่อสาร

หมายเหตุ

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
หนวยงาน
หนวยกูภัย

หมายเลขโทรศัพท
1669

ภาคผนวก ณ แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลุมเปาหมาย
ที่
โครงการ
1 ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ

2 ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ และภัยอื่นๆ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ
งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1-2 ครั้งตอป

1-2 ครั้งตอป

ความปลอดภัย
ในการใช
เสนทางจราจร
และความปอด
ภัยใน
ชีวิตประจําวัน

ทุกป

ตําบลบางโกระ

ปละ 10000

สํานักปลัดฯ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ

การใหความ
ชวยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ

100,000

ตําบลบางโกระ

ปละ 100000

สํานักปลัดฯ

100,000

ตําบลบางโกระ

ปละ 100000

สํานักปลัด ฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย
3 พัฒนาศักยภาพและความรูของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)

สมาชิก อปพร. ไมนอย
กวา 50 คน
- การฝกอบรมและ
ดูงาน
- เครื่องแบบ

สมาชิก อปพร. ไมนอย
กวา 50 คน
- การฝกอบรมและ
ดูงาน
- เครื่องแบบ

สมาชิก อปพร.

กลุมเปาหมาย
ที่

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ

โครงการ

4 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

จิตอาสาภัยพิบัติของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางโกระ
จํานวน 50คน/รุน

จิตอาสาภัยพิบัติของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางโกระ
จํานวน 50คน/รุน

การใหความ
ชวยเหลือกรณี
การเกิดภัยพิบัติ
ของจิตอาสาภัย
พิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ

80,000

ตําบลบางโกระ

งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

80,000

สํานักปลัดฯ

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1

ภาคผนวก ด

หมายเลขอางอิงแบบประเมิน

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ที่ทำการประเมิน
สถานที่
ชื่อหมูบาน/ชุมชน
อำเภอ โคกโพธิ์

หมูท ี่
ตำบล บางโกระ
จังหวัด

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT)

ลองจิจูด (1 ONG)

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5

ซื่อ-นามสกล

หนวยงาน

ตำแหนง

โทรศัพท

E-mail/ID LINE

3. ขอมูลภัยพิบัติ
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางที่เตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
( ) นํ้าทวมฉับพลัน ( ) นํ้าทวมขัง
( ) นํ้าลนตลิ่ง
อุทกภัย
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) นํ้าปาไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถลม

( ) การรวงหลน (Falls) ( ) การลิ่นไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
สิ้นสุดวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมูบาน/ชุมชน ________________________ หมูที่_______________
ตำบล ______________________________ อำเภอ _____________
จังหวัด _____________________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________ ลองจิจูด (LONG)

น
น
น

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น และ/หรือ ผูชวยผูอำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
4. ขอมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.1.1 ประชาชนรวม
4.1.2 ประชาชนที่ไดรบั ผลกระทบ
4.1.3 ประชาชนที่ตองอพยพ
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ
4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน

2
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4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ไมมี
( ) ไมทราบ
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
จำนวน
คน
( ) ประชากรแฝงที่ไดรับผลกระทบ จำนวน
คน
4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง (ไดแก ผูสูงอายุ เด็กที่ไมมีผูดูแล คนพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอ น)
( ) มี
( ) ไมมี
( ) ไมทราบ
( ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจำนวน __________ คน
( ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ที่ไดรับผลกระทบจำนวน _________________ คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนต
( ) รถยนต
( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน
ระบุประเภท
( ) อื่นๆ
ระบุ
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ

( ) 6 ลอ

การใชงาน
ใชงานไดปกติ
ไมปกติ
แตทำงานได เปนระยะ

( ) 10 ลอ

เสียหาย
ใชงานไมได

ถนน
ระบบไฟฟา
ระบบประปา
โทรศัพทพื้นฐาน
โทรศัพทมือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอรเน็ต
อื่นๆ ระบุ

3
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6. บานเรือน/อาคารที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบ
( ) เสียหายบางสวนสามารถอยูได
( ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได
( ) เสียหายทั้งหมด

จำนวน
จำนวน
จำนวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความตองการความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลำดับความตองการแต ละดาน)
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและกูชีพกูภัย
( ) รถบรรทุกนา
จำนวน _____________ คัน
( ) รถกูภัย
จำนวน _____________ คัน
( ) เรือทองแบน/ แพยาง
จำนวน _____________ ลำ
( ) เครื่องปนไฟ
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) รถปนไฟ
จำนวน _____________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
จำนวน _____________ คัน
( ) รถขุดตัก
จำนวน _____________ คัน
( ) รถผลิตน้ำดื่ม
จำนวน _____________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร
จำนวน _____________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) โดรน
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) เรือผลักดันนํ้า
จำนวน _____________ ลำ
( ) อุปกรณกูภัยทางนํ้า
( ) เสื้อชูชีพ
จำนวน _______________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน _____________ อัน
( ) รถไฟฟาสองสวาง
จำนวน _____________ คัน
( ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) เครื่องสูบนํ้า
จำนวน _____________ เครื่อง
( ) รถสื่อสาร
จำนวน _____________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน _____________
7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
จำนวน ______________ ชุด
( ) ขาวกลอง
จำนวน ______________ ชุด
( ) น้ำดื่ม
จำนวน _______________ ลิตร/ขวด
( ) เสื้อผา
จำนวน _____________ ชุด
( ) ยารักษาโรค
จำนวน ______________ ชุด
( ) อาหาร / เครื่องใชสำหรับเด็กออน
จำนวน ______________ ชุด
( ) สุขาเคลื่อนที่
จำนวน _______________ หอง
( ) ของใชสวนตัว (สบูแชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน) จำนวน ______________ ชุด
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 1

หมายเลขอางอิงแบบประเมิน

( ) ไฟฉาย
จำนวน
( ) ยากันยุง
จำนวน
( ) ผาอนามัย
จำนวน
( ) ชุดชั้นในชาย
จำนวน
( ) ชุดชั้นในหญิง
จำนวน
( ) กระดาษชำระ
จำนวน
( ) นํ้ามันเชื้อเพลิง
จำนวน
( ) ถุงดำสำหรับขับถาย
จำนวน
( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน
จำนวน
( ) เตนทสนาม
จำนวน
( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
ผลิตได
( ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จำนวน
( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง)
จำนวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.3 ความตองการความชวยเหลือดานสาธารณประโยชน
( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge
จำนวน
( ) ถนน
จำนวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ

8. ความตองการดานบุคลากร
( ) ทีมคนหา
( ) พรอมสุนัขกูภัย
( ) แพทยพยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หนวยแพทยเคลื่อนที่
( ) ตำรวจ/ตซด./ทหาร
( ) อื่นๆ
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ระบุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กลอง/วัน
ชุด
ชุด
จำนวน
แหง
สาย
จำนวน

คน
ตัว
คน
คน
หนวย
คน
จำนวน

ตำแหนง
เวลา
************************************
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน..............................

ภาคผนวก ต
แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
1. สถานที่ทำการประเมิน
สถานที่
ซื่อหมบาน/ชุมซน
อำเภอ
พิกัด (GPS) I AT

หมที่
ตำบล
จังหวัด
I ONG

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team)
ที่ ซื่อ-นามสกล
หนวยงาน
1
2
3
4
5

ตำแหนง

โทรศัพท

E-mail/ID LINE

3. ขอมูลภัยพิบัติ
คำชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางที่เตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
อุทกภัย
( ) นํ้าทวมฉับพลัน
( ) นํ้าทวมขัง ( ) น้ำลนตลิ่ง
( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) น้ำปาไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถลม

( ) การรวงหลน (Falls)
( ) การลื่นไถล (Slides)
( ) การไหล (Flows)

ขอมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทำการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

สิ้นสุดวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

( ) ณ วันที่ทำการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลาประมาณ
น.
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมูบาน/ชุมซน
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)
ลองจิจูด(LONG).
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอำนวยการอำเภอ และ/หรือ ผูอำนวยการทองถิ่น ควบคุม
และสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม
สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเขาพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเทา
( ) รถจักรยานยนต
( ) รถยนต ( ) 4 ลอ
( ) ขับเคลื่อนสี่ลอ
( ) 6 ลอ ( ) 10 ลอ
( ) รถแทรกเตอร / รถที่ใชในการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ขอมูลประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
ประชาชน
รวม
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ประชาชนที่ตองอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ชวยเหลือตนเองได
ชวยเหลือตนเองไมได
ประชาชนที่สูญหาย
4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง

จำนวน (คน)
ชาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จำนวน (คน)
ชาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จำนวน (คน)
ชาย

หญิง

ประชากรแฝงในพื้นที่
ประชากรแฝงไดรับผลกระทบ
ประชากรแฝงที่ตองอพยพ
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ
ชวยเหลือตนเองได
ชวยเหลือตนเองไมได
ประชากรแฝงที่สูญหาย
4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง
ผูสูงอายุ
ผูเยาวที่ไมมีผูดูแล
คนพิการ
ผูปวยเรื้อรัง
ผูปวยติดเตียง
ผูปวยจิตเวช
สตรีต้งั ครรภ
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลำดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตว
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)
( ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ
( ) แมบาน
( ) วางงาน
( ) อื่นๆ ระบุ
5. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
5.1 ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
5.1.1 บานเรือนที่เสียหาย
( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
หลัง
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได
จำนวน
หลัง
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
หลัง
5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชย ( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
โรงงาน
( ) เสียหายบางสวน
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
โรงแรม
( ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
ตลาด
( ) เสียหายบางสวน
จำนวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จำนวน
5.1.3 ทรัพยสินในการประ
กอบอาชีพ
( ) ยานยนต
จำนวน
คัน
( ) เรือประมง
จำนวน
ลำ
( ) ปศุสัตว
จำนวน
ตัว
( ) สัตวปก
จำนวน
ตัว
( ) พื้นที่การเกษตร
( ) พืชไร
จำนวน
ไร
( ) พืชสวน
จำนวน
ไร

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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(
(
(
(

)
)
)
)

นาขาว
บอปลา/กุง/สัตวนํ้า
เครื่องมือประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5.2 สาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจำนวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน
จำนวน
( ) ทำนบกั้นนํ้า
จำนวน
( ) ฝาย
จำนวน
( ) เหมือง
จำนวน
( ) ศาสนสถาน
จำนวน
( ) สถาบันการศึกษา
จำนวน
( ) สถานพยาบาล
จำนวน
( ) สถานที่ราชการ ระบุ
จำนวน
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค จำนวน
( ) บอน้ำ / อางเก็บน้ำ
จำนวน
( ) ทอระบายน้ำ
จำนวน
( ) โบราณสถาน
จำนวน
( ) อื่นๆ ระบุ
จำนวน

ไร
บอ
อัน

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจำเปนที่ไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI
รายการ

จำนวน

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณและวัสดุเพื่อการประกอบอาหารที่เหมาะสม
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย)
4. เครื่องใชประจำวัน (เซน สบุ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น)
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจำบาน
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม
9. การจัดการพื้นที่อพยพสัตวเลี้ยง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นํ้าและสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหลงนํ้าที่สามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ซื้อน้ำ
( ) ประปาสวนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บอน้ำบาดาล/น้ำใตดิน ( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 ประเภทหองสุขาที่ตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสำเร็จรูป
( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจำที่/สุขาที่สรางขึ้นใหมในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ
8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรงพยาบาลรัฐ
( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต.
( ) รานขายยา
( ) อื่นๆ ระบุ
8.2 จำนวนบุคลากรทางการแพทยท่ปี ฏิบัติหนาที่ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) แพทย
จำนวน
คน
( ) ทันตแพทย
จำนวน
คน
( )จิตแพทย
จำนวน
คน
( )เภสัชกร
จำนวน
คน
( ) พยาบาล
จำนวน
คน
( ) เจาหนาที่สาธารณสุข
จำนวน
คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)
จำนวน
คน
( ) อื่นๆ ระบ
จำนวน
คน
8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระรวง
( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
( ) เจ็บปวยเรื้อรัง
( ) โรคน้ำกัดเทา
( ) อื่นๆ ระบุ
9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ขาวสาร / อาหารกึ่งสำเร็จรูป
( ) อาหารกระปอง
( )ไข
( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ
9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดทองถิ่น
( ) รานขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว
( ) ครัวกลาง
( ) ไดรับแจกอาหาร
( ) หาอาหารเอง เซน จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ
6

10. ศูนยพักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
( ) ประซาซนที่ไมยอมอพยพ
จำนวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนยพักพิง
จำนวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยูที่อื่นที่ไมใชศูนยพักพิง จำนวน
คน
10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรบั ความเสียหายไมสามารถใขได
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ
10.3 จำนวนศูนยพักพิง
จำนวน
แหง
11. การศึกษา
11.2 สถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จำนวน
แหง
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได
จำนวน
แหง
จำนวนสถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได
จำนวน
แหง
11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
( ) ไมมีผสู อน
( ) ถูกใชเพื่อเปนศูนยพักพิง
( ) นักเรียนไมปลอดภัยที่จะเขาไปเรียน
( ) วัสดุและอุปกรณขำรุด/ไดรับความเสียหาย
( ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
12. การคุมครอง
12.1จำนวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป)
จำนวนเด็กในพื้นที่
จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กที่พอแม/ผปกครอง จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
เด็กพลัดหลง
จำนวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) การคามนุษย
( ) แรงงานเด็ก
( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด
( ) โรคติดตอ
( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย
( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ขอมูลขาวสาร
13.1 แหลงขอมลขาวสาร
แหลงขอมูลขาวสาร
โทรทัศน
โทรศัพทมือถือ
วิทยุ
อินเตอรเน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพ
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

กอนเกิดภัย

ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย

13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไมมีไฟฟา
( ) ไมมีสญ
ั ญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต
( ) เสนทางคมนาคมตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ
14.1 การจัดลำดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน
รายการ
ระดับความตองการ (เรงดวน)
มาก
ปานกลาง
นอย
ที่พักพิง
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง
นํ้าดื่ม/น้ำใช
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑและยารักษาโรค
สุขอนามัย การกำจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย
การใหบริการดานการศึกษา
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)
รายการที่ไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6
ระบบไฟฟา
ระบบประปา
ระบบสื่อสาร
การคมนาคมขนสง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.3 ดานประปา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชที่ไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหนวยงาน
14.1.8 ดานที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบุชื่อหนวยงาน
ผูประเมิน
วัน/เดือน/ป

ตำแหนง
เวลา
*******************************
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รายละเอียดศูนยพักพิง
(1) ขอมูลศูนยพักพิงผูประสบภัย
ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย___________________________
หมูบาน ____________________________ ตำบล
.
อำเภอ ____________________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________
ผูประสานที่พักพิง __________________________ เบอรติดตอ __________________
หัวหนาศูนยพักพิง ________________________ เบอรติดตอ ___________________
(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน
( )สถาบันการศึกษา
( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา
( ) พื้นที่ทหาร
( ) สถานสงเคราะห
( ) อื่นๆ ระบุ _______________________
(3) ขนาดพื้นที่ใชสอย _____________ ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผูประสบภัยได _____________ คน จำนวนที่อยูจริง จำนวน
คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย
รายการ
มี (ปริมาณ / ขนาด)
1. สถานที่นอน
- เครื่องนอน/ฟูก
- มุง
- เสื่อ
- ผาหม
- เตนท
2. หองสุขา
- หญิง
- ชาย
3. หองอาบน้ำ
- หญิง
- ชาย
4. โรงครัว
- อุปกรณทำครัว
- จาน/ชอน/ถวย
5. ฉากกั้น

ไมมี

6. พื้นที่สวนกลาง
7. จุดพยาบาล
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มี (ปริมาณ / ขนาด)

รายการ

ไมมี

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ
10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ
11. ที่จอดรถ
12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ
13. พื้นที่บริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูที่ตองการบริการพิเศษ
14. พื้นที่จัดการขยะ
15. มุมลันทนาการ/มุมใหคำปรึกษา
16. พื้นที่ซักลาง
17. พื้นที่สำหรับสัตวเลี้ยง
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย
19. อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ)
รายการ
สุขา
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก
เจาหนาที่หลักดูแล
อาสาสมัครชวยเหลือ
นํ้าสวนตัว
นํ้าสำหรับครัวในศูนยฯ
นํ้าสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล
อาหาร
พื้นที่
ขนาดพื้นที่ศูนยฯ

จำนวน/ประชากร
1 : 20
5-51 เมตร
1:100
4:100
15-20 ลิตร/คน/จัน
20-30 ลิตร/คน/วัน
40-60 ลิตร/คน/วัน
2100 Kca 1/คน/วัน
3.5 ตารางเมตร/คน
30 ตารางเมตร/คน
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