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บทที่ 1 

                                                           ขอมูลทั่วไป 

     1.1 สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

1.1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ตั้งอยูท่ี 222 หมูที่ 4 ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี
ตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ   
        ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ   
        ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
   และตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหนองขา อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ   
1.1.2 เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก แบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบาน ไดแก 

 บานเมืองกลาง  หมูที่ 1 
 บานนกเจา หมูที่ 2 
 บานโสกเชือก หมูที่ 3 
 บานเปอย หมูที่ 4 
 บานโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 
 บานสระ หมูท่ี 6 
 บานสระ หมูท่ี 7 
 บานสระ หมูท่ี 8 
 บานโนนสุขสันต หมูที่ 9 
      บานสระ หมูท่ี 10 

1.1.3 ประชากร ศาสนา 
           องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,400 คน 

จําแนกเปน เพศชาย 4,547 คน     เพศหญิง 5,176 คน 
จํานวนเด็ก (อายุ 0-17 ป) เด็กชาย 1,083 คน เด็กหญิง 1,022 คน 
จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) เพศชาย 673 คน เพศหญิง 782 คน 
จํานวนผูพิการ    เพศชาย 281 คน เพศหญิง 220 คน 
จํานวนสตรีมีครรภ - คน  
จํานวนผูปวยติดเตียง 18 คน  
จํานวนครัวเรือน. 2,622 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง* ประมาณ - คน 
สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ รอยละ 100  
ขอมลู ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
(ที่มา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก) 
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1.1.4 การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตําบลตําบลโนนกอก ประมาณรอยละ90

ประกอบอาชีพ เกษตรกร รองลงมาไดแก ดาน รับจาง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูกและ 
การเลี้ยงสัตว เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ป ประมาณ 20,000 บาท 

1.1.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 

         องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีเสนทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง เทศบาลบานเดื่อ องคการบริหารสวนตําบลบานบัว และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได

ทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข 2037 

  1.1.6 แหลงแมน้ําลําคลอง 

         องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ ราบเชิงเขา  

มีคลองน้ําไหลผาน ไดแก คลองลําหวยหามแหไหลผานพ้ืนที่หมูบาน ตั้งแตหมูที่ 1,2,3,4,9 ถึงหมูท่ี 5 

1.1.7 สถานท่ีสําคญั 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคญั 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

 

หมูที่ 1 สถาบันการศึกษา รร.บานเมืองกลางวิทยา 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโนนทราย 

16.165155,101.926844 

16.161313,101.925981 

หมูที่ 2 สถาบันการศึกษา รร.โนนกอกวิทยา 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดพการาม 

16.180818,101.924878 

16.176113,101.927950 

หมูที่ 3 สถาบันการศึกษา รร.โสกเชือกนกเจาพัฒนา 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดดอกไม 

16.187822,101.929177 

16.186513,101.933622 

หมูที่ 4 สถานที่ราชการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

สถานบรกิารสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนกอก 

สถาบันการศึกษา รร.บุปผาราม 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบุปผาราม 

16.19624,101.932393 

(พื้นท่ีติดตอกัน) 

16.196421,101.943433 

(พื้นท่ีติดตอกัน) 

หมูที่ 5 สถาบันการศึกษา 

 รร.โนนเห็ดไคล 

 รร.อนุบาลสายฝน 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบุญเรือง 

 

16.207069,101.949165 

16.1942928,101.9387438 

16.208596,101.948994 

หมูที่ 7 สถาบันการศึกษา รร.บานสระหวยยางอุปถัมภ 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดทักษิณ 

 

16.182478,101.949165 

16.179248,101.944360 

หมูที่ 9 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดพระเจาอุย 16.170055,101.945061 

หมูที่10 สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปาสระแกว 

บอขยะแบบฝงกลบ  บานสระ 

16.170055,101.945063 
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รวม สถานท่ีราชการ  1 แหง 

สถานบริการสาธารณสุข 1 แหง 

สถาบันการศึกษา 6 แหง 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา 8 แหง 

พ้ืนท่ีทิ้งขยะ 1 แหง 

 

 

                   1.1.8 สาธารณูปโภค 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 

(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

 

หมูที่ 1 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปา 1.โรงสบูน้ําประปาผิวดินอางเก็บน้ําภูกระแต 

          2.ประปาหมูบานบอบาดาล 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานเชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.171788,101.915450 

16.161313,101.925981 

หมูที่ 2 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานเชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

การสื่อสารและโทรคมนาคม/เสาสงสญัญาณโทรศัพท 

 

16.177082,101.931087 

16.175931,101.923561 

 

16.16941,101.9092704 

หมูที่ 3 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 1 แหง         

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4021 เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.186510,101.930547 

 

หมูที่ 4 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4005เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

การสื่อสารและโทรคมนาคม/เสาสงสญัญาณโทรศัพท 

16.196657,101.942801 

16.192494,101.949732 

 

 

16.195630,101.945571 

 

หมูที่ 5 

ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4005เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.208370,101.948992 

16.212531,101.951857 

 

หมูที่ 6 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

         

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4021เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.178492,101.948888 

16.177961,101.947785 
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หมูที่ 7 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

         

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4021เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.181536,101.940975 

16.179289,101.944091 

 

หมูที่ 8 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 2 แหง 

         

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4021เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

การสื่อสารและโทรคมนาคม.เสาสงสัญญาณโทรศพัท 

 

16.177085,101.954809 

16.177215,101.950693 

 

 

16.1757587,101.9473404 

หมูที่ 9 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

ประปาหมูบานบอบาดาล 1 แหง 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบาน เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.163391,101.930441 

หมูที่ 10 ไฟฟา=ระบบสายสงของ กฟภ. 

         1.โรงสูบน้ําผิวดินโสกเดือนหา 

         2.ประปาหมูบานบอบาดาล 1 แหง 

ถนนเสนทางเขา-ออกหมูบานทางหลวงชนบทหมายเลข

4021เชื่อมตอทางหลวงสาย 2037 

 

16.165046,101.976415 

16.173886,101.951792 

 

 

 

รวม 

ไฟฟา กฟภ.  ครบทุกหมูบาน 

ประปา  1.โรงสูบน้ําผิวดิน 2 แหง 

           2.ประปาหมูบานบอบาดาล 16 แหง 

ถนน 1.ทางหลวงชนบทสาย 2037 เกษตร-หนองบัวแดง 

       2.ทางหลวงชนบทสาย 4021 บ.โสกเชือก – ซับสีทอง 

       3.ทางหลวงชนบทสาย 4005 บ.เปอย – โนนฆอง  

รถโดยสาร สายชุมแพ – หนองบัวแดง 

การสื่อสารและโทรคมนาคม  3 แหง 

 

 

 

หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps” 
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      1.1.9 แผนที่พ้ืนท่ีเส่ียงภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

   

  

 

1.2 สถานการณและแนวโนมการเกิดสาธารณภัย 

1.2.1 สถานการณสาธารณภัย 

 สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก สวนใหญเกิดจากอัคคีภัย 

โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากการจุดเผาเศษวัชพืชโดยเฉพาะในพ้ืนที่บานโนนสุขสันตหมูที่ 9 บานสระหมูที่ 10 บานนกเจา

หมูที่ 2 และบานโสกเชือกหมูที่ 3 ที่เกิดภัยขึ้นบอยคร้ัง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ี

ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 1.2.2 สถิติภัย  

 สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชนในรอบ 5 ปท่ีผานมา(พ.ศ.2559-2563) มีดังนี้  

    

 

 

ชายเขาภูแลนคาบรเิวณ บา้นโนนสขุ

สนัต ์หมู่ที  และบา้นสระหมู่ที  

ชายเขาภูแลนคาบรเิวณ 

บา้นโนนเหด็ไคล หมู่ที  

ชายเขาภูกระแต บา้นโสกเชือก 

หมู่ที 3 และบา้นนกเจ่า หมู่ที 2 
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            (1) อัคคภีัย (Fire)  ตารางท่ี 1-1 :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน       

ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน       

ที่เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

2559 1 หมูที่ 8 1 - 500,000 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม 1 หมูที่ 8 1 - 500,000 

    (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 

         (2) วาตภัย (Storm)    ตารางที่ 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวนบานเรือน       

ที่เสียหายทั้งหลัง 

จํานวนบานเรือน      

ที่เสียหายบางสวน 

2559 2 หมูท่ี 5,1 - 8 42,580 

2560 2 หมูท่ี 4,5 - 15 45,780 

2561 1 หมูที่ 4 - 7 38,000 

2562 1 หมูที่ 2 - 1 13,300 

2563 2 หมูที่ 

5,6,7,8,10 

- 25 56,750 

รวม 8  - 56 196,410 

 (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
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 (3) อทุกภัย (Flood) 

ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนท่ี 

ประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      
ท่ีประสบ

ภัย 

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร) 

จํานวนสัตว 

ท่ีรับ
ผลกระทบ 

วัต( ) 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

2564 1 3,4,5 - 941 - - 

รวม - - - - - - 

  (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 

          

  (4) ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide)  

ตารางที่ 1-4 :  สถิติการเกิดภัยจากดินโคลนถลม ของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความ
เสียหาย 

(บาท) 

จํานวน
บานเรือนท่ี
ประสบภัย 

เสียชีวิต 

)นค(  

บาดเจ็บ 

)นค(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม  - - - - - 

    (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 
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  (5) แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 

ตารางที่ 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากแผนดินไหวและสึนามิ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

    (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564)  

     (6) ภัยแลง (Drought) 

ตารางที่ 1-6  :  สถิติการเกิดภัยแลง ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน

ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 1 ทั้งตําบล - - - 

2560 1 ทั้งตําบล - - - 

2561 1 ทั้งตําบล - - - 

2562 1 ทั้งตําบล - - - 

2563 1 ทั้งตําบล - - - 

รวม 5 ทั้งตําบล - - - 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ.2564) 
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           (7) โรคระบาด (Pandemic)  
ตารางที่ 1-7  :  สถิติการเกิดโรคระบาด ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ.2564)  
           
          (8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)ตารางท่ี1-8:สถิติการเกิดไฟปาและหมอกควัน 
อบต.โนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 21 หมูที่ 1,2,9,10 - - - 

2560 23 หมูที่ 

1,2,3,9,10 

- - - 

2561 22 หมูที่ 

1,2,3,9,10 

- - - 

2562 28 หมูที่ 

1,2,3,9,10 

- - - 

2563 20 หมูที่ 

1,2,3,9,10 

- - - 

รวม 114  - - - 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ.2564)     
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       (9) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents) 

ตารางที่ 1-9  :  สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี อบต.โนนกอก 

 (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 

 

 

        (10) ภัยจากการคมนาคม (Transportation) 

ตารางที่ 1-10  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคม อบต.โนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 - - - - - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ.2564) 

   

 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2562 - - - - - 

2563 - - - - - 

2564 - - - - - 

รวม - - - - - 
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 1.3 สถานการณ/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกมีลักษณะทางภูมิประเทศเปนท่ีราบเชิงเขา ติดตอกับตําบลตางๆ

โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ปญหาสาธารณภัยสวนใหญที่เกิดขึ้นเปนฝมือของมนุษยท่ีทําใหเกิดคือ

ปญหาไฟไหมปาตามภูเขาและลุกลามเขามาในเขตพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในตําบลโนนกอก และอีกหนึ่งปญหา

ท่ีเกิดขึ้นคือวาตภัย เพราะพ้ืนที่ของตําบลโนนกอกตั้งอยูระหวางเทือกเขาภูแลนคาและเขาภูเขียว จึงเปนรองลมพัด

ระหวางกลางทําใหเกิดปญหาวาตภัย ไดดังนี้  
ตารางที่ 1.11 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประเภทของ

ภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิดความเส่ียง

จากสาธารณภัย เส่ียงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา 

อัคคีภัย  หมูที ่
1,2,3,4,5,9,10 

หมูท่ี 6,7,8 ความเปราะบาง 
เปนพื้นที่ติดเชิงเขา สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
คือปญหาไฟปาลุกลามเขา พ้ืนที่ทาง
การเกษตรของประชาชน 
ศักยภาพ 
1. มีการเฝาระวังในชวงที่เกิดอัคคีภัย
บอยๆ 
2. มีเครื่องมือเครื่องจักรในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ 

ภัยแลง  พื้นที่ท้ังตําบล  ความลอแหลม พื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา
การชลประทานไมเพียงพอ และไมทั่วถึง 
ศักยภาพ  มี รถบรร ทุกน้ํ า ดับ เพลิ ง
เอนกประสงค 1 คัน ขนาด 4000 ลิตร 
แจกจายน้ําเพ่ือบรรเทาภัยแลง 
 

วาตภัย  หมูที่ 4,5,10  ความลอแหลม  พ้ืนที่ตั้งอยูระหวาง
กลางของภูเขา ทําใหมีลมกรรโชกแรง 
ส ร า งค ว าม เสี ย ห ายต อบ า น เ รื อน
ประชาชน 
ศักยภาพ - 

สารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

   ความลอแหลม  - 

ความเปราะบาง - 

ศักยภาพ - 

ฯลฯ     
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               จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตฐานขอมูล

สถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถ

จัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-13  :  ลําดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  

 

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 

1. ภัยแลง 

2. วาตภัย 

3. อุทกภัย 

4. ภัยหนาว 

1. อัคคีภัย 
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ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยคร้ังและเกิดขึ้นเปนประจําในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทํา
ให องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย  
นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณทําไดยาก
เพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะ
เกิดมากขึ้น 

ตารางที่ 1-13  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา จึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

 

 

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

นํ้าทวม             

 

ภัยแลง 

 

 

 

 
 

          

พายุฤดู

รอน 

 

 

           

 

อัคคีภัย 

   ปใหม ตรุษจีน 

 

        ลอย

กระทง 

 

สิ้นป 

 

   ไฟปา 

            

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

ปใหม 

   

สงกรานต 

        

สิ้นป 

 

ภัยหนาว 

     

 

       

   ฝนทิ้งชวง 

ฤดูแลง 



๑๔ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

บทที่ ๒ 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีเปาหมายสูงสุด “การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วทั่ว-
อยางยั่งยืน” (Resilience) โดยนํากรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบกับแนวโนมสถานการณภัยที ่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา นํามาทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทําแผนฉบับนี้ใหเปนไปตามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน      
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสาระสําคัญ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

2.1 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตําบลโนนกอก ตามนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดังนี้ 

2.1.1 มุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยการสรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคมไทยเขา
ใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนําไปสูการประเมินความเสี่ยงและการใชข อม ูลความเสี ่ย ง
ประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอยางรูเทาทันภัย 

2.1.2 เสริมสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหยกระดับมาตรฐานระบบการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทุกระดับ พรอมทั้งการ
บรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ 

2.1.3 สรางระบบการฟนฟูอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีการซอมสรางและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือดี
กวาเดิม และปลอดภัยกวาเดมิ เพ่ือลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม  

2.1.4 สรางการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขายทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ ใหครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

      2.2.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือใหแก
หนวยงานในระดับทองถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      2.2.2 เพ่ือใหประชาชนใน ตําบลโนนกอก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุสาธารณภัย 
      2.2.3 เพ่ือใชจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.3 วิสัยทัศน 
     “ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกมีความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน ”  
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2.4 พันธกิจ 
               2.4.1 ดําเนินการจัดทํานโยบายแนวทางและวางมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
               2.4.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.4.3 สรางความตระหนักและเตรยีมความพรอมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.4.4 ฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.4.5 สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชวยเหลือผูประสบภัยและ 
                        ฟนฟูสภาพพื้นที่ 
               2.4.6 ดําเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

2.5 เปาหมาย 

              2.5.1. จัดทําโครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               2.5.2 จัดใหมีเครื่องมือเคร่ืองใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.5.3. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               2.5.4. ติดตั้งถังดับเพลิงใหครอบคลุมพื้นที่  
               2.5.5. อบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยแกประชาชน 
               2.5.6. ประชาชนตองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.6 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
2.6.1 การลดความ
สูญเสียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
(2) จํานวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยตอประชากร 100,000 คน  
(3)ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ  
(4)ความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีมีตอโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญและการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจํานวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ดวยการพัฒนาโครงสรางและบริการพ้ืนฐานใหมีความพรอมรับมือและสามารถฟนกลับ
ไดเร็วเม่ือเกิดสาธารณภัย  

2.6.2 การเพิ่มศกัยภาพ
ในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย  

(1)จํานวนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการบรรจุองคประกอบประเด็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงการแจงเตือนภัยและขอมูลความเส่ียงสาธารณภัย  
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2.7 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
 ยุทธศาสตรของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสูมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อสราง
การรูเทาทันภัยและภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 (1) เปาประสงค 

                 (1.1) เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

                (1.2) เพื่อใหทุกภาคสวนดําเนินการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 
           (2) กลยุทธ 

                (2.1) พัฒนาและสงเสรมิใหมีความเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกภาคสวน 
        (2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
        (2.3) สงเสรมิใหทุกภาคสวนและทุกระดับเสริมสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
          (1) เปาประสงค 

         (1.1) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีมาตรฐาน 
เอกภาพ และยืดหยุน โดยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         (1.2) เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็วทั่วถึงและทันตอเหตุการณ  
         (1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอย

ท่ีสุด  
 (2) กลยุทธ 
         (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ 
         (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
         (2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข  
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
 (1) เปาประสงค 

  (1.1) เพ่ือฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง เปนธรรม สอดรับ  
กับความจําเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ 

  (1.2) เพ่ือฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหมีการซอมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วหรือใหดีกวา 
และปลอดภัยกวาเดิม 

   (2) กลยุทธ 
            (2.1) พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need Assessment : 

PDNA) 
 (2.2) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
 (2.3) เสริมสรางแนวทางการฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(1) เปาประสงค 

  (1.1) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจาก 
                               สาธารณภัยอยางยั่งยืน  

  (1.2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  (1.3) เพ่ือยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 

(2) กลยุทธ 
 (2.1)  เสริมสรางการเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหวางประเทศ 

  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
 (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 
 (2.4)  สงเสริมความเปนประเทศที่มีบทบาทนําดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
(1) เปาประสงค 

  (1.1) เพ่ือเสริมสรางระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา ใหการจัด การความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอยางมีประสทิธิภาพ 

  (1.2) เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาคและการมีสวนรวม 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคสวน 

(2) กลยุทธ 
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 

 (2.2)  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 (2.3)  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

            (2.4)  สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  

  (2.5)  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกพ.ศ.2564-
2570  ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐโดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความ
พรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยหากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทําให
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส วนร วมของคนหลากหลายกลุ ม ในชุ มชน 
 

2.8 แหลงที่มาและวิธีการงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนกอก 

2.8.1 งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 

งบประมาณ สาระสําคัญ 
 

  องคกร
ปกครอง 
สวนทองถิ่น
แหงพ้ืนที่ 

(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณรายจายประจําปในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนเพ่ือใชดําเนินการตั้งแตระยะกอนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิด 
สาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะหนาและระยะยาว เชน การอพยพ การจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว การสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบรอย และการสาธารณูปโภค 
เปนตน 
(2) ใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินส นับสนุนงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให เปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ซึ่งกําหนดใหมีแผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และยานพาหนะ พรอมท้ังจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจง  
ใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ใหมีการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตนตามกรอบ
แนวทางตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บรหิารสวนตําบล (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล (1) 

รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล (1) 

กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล (1) 

กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เ พ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ของตนเอง  
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน(22) การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  
เร่ือง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเร่ือง 
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
ในการใหบริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
            - ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงินสะสมไดไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข... 
             - ขอ 91 ภายใตบังคับขอ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหารทองถิ่น
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559  
              - ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับ
เงนิอุดหนุนได... 
          7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
              - ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะมีการ
ประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไมก็ตาม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินการชวยเหลือประชาชนในเบื้องตน โดยฉับพลันทันที เพื่อการดํารงชีพ หรือ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุมครองชีวิต และทรัพยสิน 
หรือปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแกประชาชนไดตามความจําเปน ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันและระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกร 
ผูมีรายไดนอยใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน 
                - ขอ 7 กรณีมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟนฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 
                        (1) กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน
ในพื้นที่เกิดภัย ใหรายงานอําเภอ หรือจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณานําเงิน 
ทดรองราชการเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
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                        (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย ในการชวยเหลือประชาชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาใหความชวยเหลือ 
                 - ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 
มีลักษณะเปนการชวยเหลือท่ีจําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยูของ
ประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย กรณีสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
ความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา
และการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวาใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนการใชจายงบประมาณ โดยใหคํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ขอ 16 (1) การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                 - ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เบิกจายจากงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป โดยโครงการ ไมจําเปนตองอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  
                  - ขอ 5 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองเบิกจายคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัคร เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได 
          9) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                  - ขอ 4 อาสาสมัครที่ไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพ่ือการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน 
                  - ขอ 5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่สามารถจายคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ในสังกัดของตนตามขอ 4 ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวย. 

                   - ขอ 6 กรณีมีการสั่งใชอาสาสมัครซึ่งมิไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่ ใหตนสังกัดเบิกจายจากเงินงบประมาณของสวนราชการ 
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2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

1. เ งิ น ท ด รอ ง ร า ช ก า รต า ม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกลหรือเกิดภัยพิบัตขิึ้นในพ้ืนที่ใด 
ใหจังหวัด/กรุงเทพมหานครหรือสวนราชการที่มีเงินทดรองราชการใชวงเงิน 
ทดรองราชการในระหวางที่ยังไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายมี
วัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการชวยเหลือโดยเรงดวนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบ 
ภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด การใชจายเงินตอง
เปนคาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชนหรือเปน
การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา
โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือสรางสิ่งกอสรางใหมไดซึ่งการเบิก
จายเงิน ใหถือปฏิบัติตามหลัก เกณฑ วิธีการและอัตราการชวยเหลือที่
กระทรวงการคลังกําหนดโดยมีแนวทางการใชจายเงินทดรองราชการตาม 
ระเบียกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณฉีุกเฉิน ดังนี้ 
   (1) วงเงินในเชิงปองกันหรือยับย้ัง เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล และจําเปนตองรีบดําเนินการโดยฉับพลัน ใหจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ใชเงินในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได โดย
ไมตองประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใน
วงเงนิไมเกิน 10,000,000  บาท  
       (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูมี
อํานาจอนุมัติจายเงิน 
       (1.2) ในกรณีจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจของสํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 
 โดยการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
   (2) วงเงินในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนใน
ทองท่ี ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 (2.1) กรณีเกิดในกรุง เทพมหานคร ให เปนอํานาจของอธิบดีกรม
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เมื่อไดมีการประกาศใหทองที่นั้นเปนเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแลวใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตาม
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ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณฉีุกเฉิน 

2. เงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉิน หรือจําเปนเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล 
 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณ 
นอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไม
เพียงพอและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการเพ่ือมิใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการใหสวนราชการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 
งบกลาง รายการเงนิสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหกระทําไดในกรณี
ที่เปนรายจาย ดังน้ี  

(1) เปนรายจายเพ่ือการปองกันหรือแกไขสถานการณอันมีผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 

(2) เปนรายจายที่จําเปนตองจายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง 

  (3)เปนรายจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจํานวนไมเพียงพอ
และมีความจําเปนเรงดวนของรัฐตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
โดยเร็ว 
 (4) เปนรายจายที่ไม ได รับจัดสรรงบประมาณแตมีภารกิจจําเปน
เรงดวนท่ีจะตองดําเนินการและตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
งบกลาง รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ.2562 

        
 

2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เปนบรรดาเงินทั้งปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไว เปนกรรมสิทธ์ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตให
สามารถเก็บไวใชจายได โดยไมตองนําสงคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระสําคัญ 
 

งบประมาณสนับสนุนจาก
องคกร/หนวยงานตาง ๆ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางในการประสานและ
ผลักดันการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการ ขอกําหนดและเงื่อนไขขององคกรผูให
การสนับสนุน และไมขัดแยงกับแนวทางการดําเนินงานในแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ….   โดยแบงเปนเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ 
ดังนี้ 
      (1) เงินบริจาค  คือ เงินหรอืทรัพยสินที่มีผูบริจาค รวมท้ังดอกผลที่เกิดจากเงนิ 
หรือทรัพยสินดังกลาว โดยการใชเงินบริจาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการรับเงินหรือทรพัยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ   
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     (2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน รวมท้ังดอกผลท่ีเกิด
จากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซ่ึงการใชกองทุนในการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ
บริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เปนตน 
(3)  อ่ืน ๆ คือ เงินสนับสนุนในการชวยเหลือผูประสบภัยที่นอกเหนือจากเงินบริจาค
และกองทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-

2570 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความ

พรอมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทําให

ชมุชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

_________________________________________________ 

 

การมุงเนนการลด

ความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

_________________________________________________ 

 

การเพ่ิมประสทิธิภาพ

การฟนฟูอยางย่ังยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

_________________________________________________ 

 

การสงเสริมการเปน

หุนสวนระหวางประเทศ

ในการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

___________________________________________________ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดาน 

สาธารณภัย 

 

แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 



๒๔ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       แผนภาพที่ 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหาร 

                            สวนตําบลโนนกอก 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

งบประมาณรายจายประจําป 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 

หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

         3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทาง

การจัดการสาธารณภัยท่ีอธิบายใหเห็นถึงลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดที่ยากแกการคาดการณผลท่ี

เกิดข้ึน ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิด ไมซ้ําเดิม และไมจําเปนตองเปนลําดับกอนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงตองมีการ

ดําเนินการในลักษณะเปนวงรอบ (Closed Loop) อยางตอเนื่อง ไมสามารถแยกสวนเฉพาะในแตละกระบวนการ ดังนั้น 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจึงเปนการจัดการสาธารณภัยแบบองครวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัย

อยางย่ังยืน ตั้งแตการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข ตลอดจนการ

ฟนฟู ซึ่งการดําเนินการในแตละหวงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลาใน

การดําเนินการข้ึนอยูกับความรนุแรงของภัยเปนสําคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 

 

แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

เพื่อความปลอดภัยอยางย่ังยืน (Resilience) 
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 3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใน อบต.โนนกอก 

จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมา

ดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดดวย 

  3.2.1 ระดับนโยบาย 

  (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)  

มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบ และ

อํานาจหนาที่ตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   

  มีหนาที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและ

ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.)  

  มีหนาที่เสนอ และจัดทํามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวย

ราชการที่เก่ียวของ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบ

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 3.2.2 ระดับปฏิบัติ 

  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเปนศูนยกลางในการอํานวยการและการประสานการปฏิบัติ
ของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแนวคิด “ศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ” โดยเรียกชื่อวา กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ มีหนาที่ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยดวยการ
บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ และประสานการปฏิบัติ ระหวางภาคสวนตั้งแตภาวะปกติจนถึงเม่ือคาดวาจะ
เกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะตองมีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
ภารกิจหนาที่ตาง ๆ และตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแตละระดับการปฏิบัติการ 
(Level of Activation) รวมท้ัง ตองจัดใหมีสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สําหรับการปฏิบัติงาน 
โดยเม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกลาวจะปรับเขาสูกระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการ
จัดตั้ง “ศูนยบัญชาการเหตุการณ” ขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกลาว
ตอไปในบทที่ 5 
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(1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
  ทําหนาที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3)มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรบัมอบหมาย เปนผูควบคุมสั่งการ และบัญชาการ 

(2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ทําหนาท่ีประสานงาน บูรณาการขอมูล และการปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งในสวนของ
สรรพกําลัง เคร่ืองมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้ง
ระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกลเกิดภัย ทําหนาที่เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝาระวังสถานการณ รวมถึง
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยพรอมท้ังรายงาและเสนอความเห็นตอผูบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการ
รับมือ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูอํานวยการกลาง  

(3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ี
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

     (4) กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

   ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยใหสอดคลองกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ

ผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี องคประกอบและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

      (5) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต (กอปภ.สนข.)   

        ทําหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  

และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยูในเขตพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานเขต 

      (6) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 

                            ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ/ผูอํานวยการอําเภอ เปนผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุม

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
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      (7) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

   ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัยเมื่อเกิด

สาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา ใหสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอรวมถึงมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้ง สนับสนุนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง หรือเขตพ้ืนที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายก

เมืองพัทยา/ผูอํานวยการเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเมืองพัทยา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

       (8) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

   ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัยเมื่อเกิด

สาธารณภัยข้ึนพรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใหสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอรวมถึงมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้ง สนับสนุนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอื่นเมื่อไดรับการรองขอโดยมี

นายกเทศมนตรี/ผูอํานวยการเทศบาล เปนผูอํานวยการ  ท้ังนี้ ใหมีการจัดประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเทศบาล อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

        (9) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 
 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจงเตือนภัยเมื่อเกิด 

สาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลให

สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือเขตพื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการ

รองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล/ผูอํานวยการองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการ ทั้งนี้ ใหมีการจัด

ประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล อยางนอยปละ 2 คร้ัง และมี

องคประกอบ ดังนี้ 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ประกอบดวย 

หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอําเภอเห็นสมควรอํานาจหนาท่ี 

1.  จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนที่เก่ียวของ

เพ่ืออํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

2.  กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมีการฝก

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด หรือคาดวา

จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ และใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินเพ่ือควบคุม และบัญชาการ  

การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 

4. รวบรวม จัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ี

อปท. 

5.  ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงเม่ือ

ไดรับการรองขอ 

1. นายก อบต. ผูอํานวยการ 

2. ปลัด อบต. รองผูอํานวยการ 

3. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

4. ผูอํานวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 

5. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

6. เจาหนาที่/พนักงานการเงิน กรรมการ 

7. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน กรรมการ 

8. ผูแทนหนวยงานของรัฐที่นายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 

9. ผูแทนสถานศกึษาที่นายก อบต. เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการ กรรมการ 

10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ ท่ีนายก อบต.เห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 

12. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
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แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หนาที่ และแนวทางปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ อปท. 

3.3.1 การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
(1) จัดเจาหนาที่ประสานอําเภอและจังหวัดในชวงระยะขณะเกิดภัยพรอมทั้งรายงานสถานการณ สาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
3.3.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก และสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเปน วงกวาง ใหผูอํานวยการทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมทั้ง
ประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานเดื่อ อบต.บานบัว อบต.หนองขา 
อบต.สระโพนทอง ซึ่งมีพื้นที่ติดตอใกลเคียง ใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ อบต.โนนกอก เทศบาลตําบลบานเดื่อ อบต.บานบัว  อบต.หนองขา  
อบต.สระโพนทอง  ใหผูอํานวยการทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเดื่อ อบต.บานบัว  อบต.หนองขา  อบต.สระโพนทอง  
ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงาน
รวมกัน 
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3.3.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นท่ี 

ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น จะตองมีการ

ประสานงานกันอยางใกลชิด เพ่ือเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย อบต.โนนกอก และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น อบต.โนนกอก กับ นพค.55 ทั้งน้ี ฝายทหารอาจพิจารณา

จัดต้ังศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยูกับระดับของหนวยและสถานการณ 

สาธารณภัยนั้นๆโดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564 และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพ้ืนที่  ทั้งนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนที่ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนศูนยกลางในการ

ประสาน การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ

และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก (กรณีเกิด       

สาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมี

เอกภาพ 

(2) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล ในจังหวัด จัดเจาหนาท่ี

ประสานงานกับ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

(3) องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมกับองคการ       

สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเคร่ืองมือ เพื่อการปฏิบัติงานของ

องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(4) กรณีที่เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยกอน เจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบ 

ใหก้ันเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพ้ืนที่อันตราย พรอมทั้งแจงหนวยงานหรือเจาหนาที่

ผูรบัผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

(5) กรณีที่ไดรับการประสานจาก  อปท.อ่ืน  หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน  

ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ

ผูอํานวยการทองถ่ิน เพื่อรบัมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ เจาหนาท่ี หรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหนวยแพทยและ

พยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงพยาบาลประจําอําเภอ รวมทั้งอพยพชวยเหลือ ผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย

หรอืพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
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ตารางที่ 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนที่ อบต.โนนกอก 

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 

โทรศพัท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1. 

 

 

 

 

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตนกูภัยมังกร 

 

โทรศัพท 082-8530463 

 

คุณอ้ัน 

 

 

 

 

 

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

     ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับน้ีใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” 

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

                   “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา                  

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ  มีผูทําใหเกิดขึ้น 

อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ

ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ท้ังน้ี ข้ึนกับพ้ืนท่ี ประชากร ความซับซอน หรือความสามารถใน

การจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพดานทรัพยากร ที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับ

ความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอาํนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น และ/หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด หรือผูอํานวยการกรงุเทพมหานคร  

ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  สั่งการ และบัญชาการ 
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เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ อบต.โนนกอก นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก    

ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่นตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขา

ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรง

ของภัย เพื่อรายงานนายอําเภอ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย

ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัยของประเทศ  โดยมีกฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ / คําสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัย ดังนี ้

3.6.1 กฎหมายหลัก 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ รวม 9 ฉบับ ไดแก 
(1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบําบัดภยันตรายจาก 

สาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผูประสบภัย หรือ  

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน รองขอหลกัฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวเจาพนักงานปองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(8) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผูประสบภัย 
(9) ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินทดรอง

ราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน 

 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่สําคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   

  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
 (1.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการประสานงานดานสาธารณปูโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย พ.ศ. 2542 

 (1.4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2561  
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  (1.6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม  
  (1.7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
    (1.8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการบรหิารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ พ.ศ. 2541  

  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562      - หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ  
พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการ
รักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินทดรองราชการเพื่อการปองกันและขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเน่ืองจากน้ํามัน 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) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 
 (3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 (3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 (3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ. 2554 
 (3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 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) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 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 
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 (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) พระราชบัญญัติการรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 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 
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บทที่ 4 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากสาธารณภัยไดดวยการประเมินความเสี่ยง เพ่ือนํามากําหนดนโยบาย แผน และมาตรการ  เพื่อแกไขตนเหตุ

ของปญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดแกชุมชนและสังคม โดยการมุงเนนการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม  และปองกันไมใหเกิด

ความเสี่ยงใหมดวยการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการให

สังคมมีความพรอมในการเผชิญเหตุ และฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  อันนําไปสูการ  รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็ว - 

อยางยั่งยืน (Resilience)  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทําใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต รางกาย 

ทรัพยสิน ความเปนอยูและภาคบริการตางๆในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวย

สมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เก่ียวของกับความเสี่ยง ไดแก ภัยความลอแหลม ความเปราะบางและศักยภาพ 

ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง  (Risk) = 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 

ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 

(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน ที่อาจเปนอันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยใน

พ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 

   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามาซึ่งความ

สูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทาํใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคมขาด

ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจากความ

เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และอาจเปนปจจัยที่ทํา

ใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ   ที่อาจจะ

พัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 

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

        ศักยภาพ (Capacity) 
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4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละประเทศไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดโดยบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเปนเรื่องของคนทุกคน จึงจําเปนตองมีการกําหนด

แนวทางใหดําเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันทุกภาคสวนของประเทศ ทั้งนี้ ระดับสากลและระดับ

ภูมิภาคไดมีการจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และไดมีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk 

Reduction: DRR ขึ้น เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจาก          

สาธารณภัย ลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใหมีภูมิคุมกันในการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดอยาง

รวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพรอมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนสภาพ

และซอมสรางใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมในชวงการฟนฟู 

4.2 เปาประสงค 

4.2.1 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความลอแหลม พรอมทั้งการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการเตรียมพรอมรับกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4.2.2 เพื่อใหมีมาตรการ ใหทุกภาคสวนลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม 

4.3 กลยุทธการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    

         (1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1.1) สงเสรมิและสนับสนนุใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย  

(1) จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลสถิติ  สาธารณภัย 
ฐานขอมูลผูประสบภัย ฐานขอมูลเจาหนาที่และอาสาสมัคร ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ และฐานขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนเพ่ือให
พรอมเรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงขอมูลทุกภาคสวนในทุกระดับโดยกําหนดใหมี
ขอตกลงระหวางหนวยงานในการขอใชขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินความเสี่ยงจาก สาธารณภัยรวมกัน เพื่อให
ไดแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลเชิงสถิติเพ่ือการประเมินความเสี่ยงจาก สาธารณภัย
อยางสม่ําเสมอ  

(1.2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยสรางฉากทัศน/สถานการณสมมุติ (Scenario - base risk assessment) เปนการ
ใชสถานการณหรือสถิติของภัยท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือคนหาความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future Risk 
Scenario) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีนําความรู
และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชรวมกับความรูเชิงวิทยาศาสตร ผนวกกับปจจัย ที่เกี่ยวของกับความ
เสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    

  

           

กลยุทธที่ 1 พฒันาและสงเสริมใหมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับทองถิ่น 
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการใชผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก วางแผนเพ่ือปองกันความเสี่ยง แกไขปญหาความเปราะบาง และความ

ลอแหลม การเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนําผลการประเมิน

ความเสี่ยงมาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากทกุหนวยงานมาใชในการ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทตางๆ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสราง

นวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี 

ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ประเภท

ของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ

ในการลดความ

เสี่ยงจาก    

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ ระดับสงู ระดับกลาง ระดับต่ํา 

อุทกภัย           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. 3 

ม. 4 

ม .5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. 1 

ม. 2 

ม. 6 

ม. 7 

ม. 8 

ม. 9 

ม. 10 

 

 

 

 

 

1.จัดทําฐานขอมูลสถิติ เพ่ือ

นํามาวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยง

ภัย 

2.สรางระบบการแจงเตือน

ภัยใหมีประสิทธิภาพ 

3.วิเคราะหปจจัยเสี่ยง และ

สาเหตุของการเกิดภัย 

4.ประเมินความเสี่ยงภัยจาก

อุทกภัยและดินโดยการ

ประเมินภัยและความ

ลอแหลมเพื่อประเมิน

โอกาสหรือความเปน ไป

ไดท่ีจะเกิดอุทกภัยและ

ดินโคลนถลม รวมทั้ง

ศึกษาวิธีลดผลกระทบ

เพื่อนําไปกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมใน

การบริหารจัดการภัยจาก

อุทกภัยและดินโคลน

ถลม 

ใชโครงสราง 

1.โครงการขุดลอก   

ลําน้ําสาธารณะ      

และการขุดสระกักเก็บ

น้ําเพื่อปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

2.การสรางอางเก็บ

กักน้ํา และสราง

ระบบระบายน้ํา 

3.ปลูกไมคลุมหนา

ดิน กันดินพังทลาย  

4.โครงการกอสราง

ฝาย/เขื่อนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ํา 

5.โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาล 

1.อบต.โนน

กอก 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภท

ของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ

ในการลดความ

เสี่ยงจาก    

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ ระดับสงู ระดับกลาง ระดับต่ํา 

6.โครงการรณรงค   

ปลูกปา/หญาแฝก 

ฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1.การฝกอบรมให

ความรูในการ

ชวยเหลือตนเองเมื่อ

เกิดอุทกภัย 

2.โครงการดานการ

จัดทําขอมูลสถิติภัย 

   3.โครงการดานการ

พัฒนาระบบการ

แจงเตอืนภัย 

ภัยจาก

การ

คมนาคม

และ

ขนสง 

ม. 2 

ม. 3   

 

 

 

 

ม. 4 

ม. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. 1 

ม. 6 

ม. 7 

ม. 8 

ม. 9 

ม. 10 

 

 

 

 

1. การกําหนดจุดเสี่ยงของ

การเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง      

และสาเหตุของการเกิดภัย 

3.จัดทําปายเตือนในจุดที่จะ

กอใหเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือใหใช

ความระมัดระวัง 

ใชโครงสราง  

1. โครงการ

ปรบัปรุงถนน 

2. โครงการ

กอสราง

ถนนลาดยาง 

ไมใชโครงสราง   

1.โครงการอบรม

ใหความรู วินัย

จราจรแกประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา 

2. โครงการณรงค      

การสวมหมวก

1. อบต.

โนนกอก 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภท

ของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ

ในการลดความ

เสี่ยงจาก    

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ ระดับสงู ระดับกลาง ระดับต่ํา 

 

            

นิรภัย/คาดเข็มขัด

นิรภัย 

3. สงเสริม

มาตราการตรวจจับ 

กวดขันวินัยจราจร 

4. กิจกรรมประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือรวม

วิเคราะหจุดเสี่ยง 

5. กิจกรรมประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือรวม

วิเคราะหปจจัย

เสี่ยง และสาเหตุ

ของการเกิดภัย 

6. กิจกรรมประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือจัดทํา

แผนท่ีเสี่ยงภัยระบุ

เสนทางที่เกิด

อุบัติเหตุซ้ําซาก ฯลฯ 

อัคคภีัย ม. 1 

ม. 5  

ม. 9 

 

 

 

ม. 6 

ม. 7  

ม. 8 

ม. 10 

 

 

ม. 2 

ม. 3   

ม. 4 

 

 

 

1. จัดทาํฐานขอมูลสถิติ 

เพ่ือนํามาวิเคราะหพ้ืนที่

เสี่ยงภัย 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภัย 

3. ประชาสัมพันธให

ประชาชนรับรูถึงการ 

1. จัดตั้งศูนย

เตรียมความพรอม

ปองกันภัยชุมชน

จากภัยอุทกภัย 

วาตภัยและอัคคีภัย 

1. อบต.

โนนกอก 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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ประเภท

ของภัย 

พ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยง 

แนวทางการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ

ในการลดความ

เสี่ยงจาก    

สาธารณภัย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลง

งบประมาณ ระดับสงู ระดับกลาง ระดับต่ํา 

 ปองกัน และการปฏิบัติเมื่อ

เกิดภัย 

2. โครงการดาน

ก า ร จั ดทํ าข อ มู ล

สถิติภัยฯลฯ 

 

 

ภัยแลง  

 

 

 

 

 

ม. 3 

 

 

 

1. จัดทาํฐานขอมูลสถิติ 

เพ่ือนํามาวิเคราะหพ้ืนที่

เสี่ยงภัย 

2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

และสาเหตุของการเกิดภัย 

ใชโครงสราง 

1. โครงการขุดลอก

ลําน้ําสาธารณะ และ

การขุดสระกักเก็บน้ํา

เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

2. การสรางอางเก็บ

กักน้ํา และสราง

ระบบระบายน้ํา 

3. โครงการกอสราง

ฝาย/เขื่อนปองกัน

ตลิ่งริมแมน้ํา 

4. โครงการขุดเจาะ    

บอบาดาลฯลฯ 

ไมใชโครงสราง 

1. โครงการดาน

การจัดทําขอมูล

สถิติภัย 

   2. โครงการดาน

การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัย

ฯลฯ 

1. อบต.

โนนกอก 

2. อําเภอ 

2. จังหวัด 

3.หนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

1. งบประมาณ

รายจาย

ประจําป 

2.งบประมาณ

อ่ืน 
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        (3) แนวทางปฏิบัติในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดกําหนดใหมีสรางความรูความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยง            
จากสาธารณภัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

    (3.1) สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนและทุกภาคสวนไดรับทราบความเสี่ยงของพ้ืนที่ตนเอง 
เพื่อใหมีความตระหนัก เขาใจความเสี่ยงในพ้ืนที่รูเทาทันภัย และเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยในการวางแผนและ
การลงทุนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เชน การใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณ
ไฟฟาภายในบาน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึง
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ อินเตอรเน็ต 

     (3.2) จัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาคูมือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Assessment Guideline) โดยใหหนวยงานภาคในระดับทองถ่ิน ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับผูมีสวนได
สวนเสียในภาคสวนตางๆ ไดรับรูความเสี่ยงของพื้นที่  

    (3.3) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครอืขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงคในเร่ืองความปลอดภัย
อยางตอเนื่อง 

 

 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมุงเนนการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม

ดวยมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ ในการเตรียมความ

พรอมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟนฟูใหกลับคืนสภาพไดอยางรวดเร็วและดีข้ึนกวาเดิม  โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เชน 

   (1.1) ยายที่ตั้งชุมชน หมูบานและอาคารสถานที่ออกนอกพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย หรือการ

ออกแบบโครงสรางและใชวัสดุในการกอสรางที่มีความคงทนและปลอดภัย 

   (1.2) กําหนด/จัดทําโซนนิ่ง เพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   (1.3) จัดทําผังเมือง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงจากสาธารณภัยและมีการ

บังคับใชอยางเครงครัด พรอมทั้งจัดทํากฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยในชุมชนท่ีอยูอาศัย 

  (2) แนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดผลกระทบจากความเส่ียง (Risk Prevention and Mitigation)  

 ดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ โดยดําเนินการทั้งที่ใชโครงสราง และไมใชโครงสราง เพื่อขจัด

หรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสรางผลกระทบตอบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการ

ปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งการปองกัน บรรเทาและระงับภัยใหมี

ความพรอมที่จะเผชิญสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  

                        

กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 (2.1) มาตรการเชิงใชโครงสราง 

   การปองกันและลดผลกระทบโดยใชโครงสราง หมายถึง การใชสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น เชน 

อาคาร เขื่อน กําแพง อางเก็บน้ํา ฝาย เหมือง เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลังบํารุง ปายสัญญาณ ฯลฯ เพ่ือการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่วาควรใชการปองกันแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบดวย 

     (1) จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ําและกักเก็บน้ํา เชน อางเก็บน้ํา เขื่อน สระน้ํา ทํานบ เหมือง ฝาย 

รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหลงน้ําสาธารณะท่ีตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงและการ

ระบายในฤดูฝน  

     (2) กอสรางกําแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อปองกันการเออลนหรือสูญเสียพ้ืนดินจากการ 

กัดเซาะชายฝงของทะเลและแมน้ํา 

    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสรางบาน อาคาร ใหสามารถตานทานแรงจากลมพายุ 

     (4) กรณีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตองใหมีความมั่นคงแข็งแรงและมี

ระบบความปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม รวมทั้งขอกําหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวของ 

     (5) กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกําลังบํารุง หรือเสนทางไปสถานที่หลบภัยใหใชการได

ตลอดเวลา 

  (2.2) มาตรการทีไ่มใชโครงสราง 

   การปองกันและลดผลกระทบโดยไมใชโครงสราง เปนการดําเนินการเพ่ือชวยทําใหการ

ดําเนินงานในการปองกันและลดผลกระทบจากภัยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  เชน การใชมาตรการดานกฎหมาย

ควบคุมมาตรฐานการกอสราง การจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน การอบรมวิศวกรในการกอสราง   

(1) กําหนดเขตพ้ืนท่ีและจัดกลุมท่ีตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงพ้ืนที่

เสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชที่ดิน การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของกิจกรรม 

ตาง ๆ การกําหนดโซนนิ่ง เปนตน 

(2) เสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุม หญาแฝก ปองกันชุมชนริมน้ํา  

(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เชน ปลูกปาตนไม ปลูกไมคลุมหนาดิน กันดิน

พังทลาย ทําแนวปลูกแบบขวาง แนะนําพันธุพืชที่ทนตอแมลงศัตรูพืชและความแหงแลง รวมถึงสงเสริมการปลูกพืชให

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เปนตน  

(4) ออกมาตรการท่ีจําเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(5) บังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่กับหนวยงานภาครัฐ ในการ

ปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการ

กระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 

      องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  ไดนําแนวคิดการลดความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัย ภายใตการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตางๆ ของ อบต.โนนกอก โดยไดจัดทําโครงการ/
มาตรการ/แผนงาน และแนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากทุกหนวยงานมาใชในการปองกันและลดผลกระทบ 
ตามภัยประเภทตางๆ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน/แผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  (3) แนวทางปฏิบัติในการถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ไดแก 
   (3.1) สนับสนุนการสรางระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน กรมธรรม
ประกันภัย ซึ่งเปนการตกลงทําสัญญารวมกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยท่ีอีกฝายตกลงจะจายเงิน
จํานวนหนึ่งตามกําหนดระยะเวลาที่ไดตกลงกันไวกับอีกฝายหน่ึง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะไดรับคาสินไหมชดเชย
บางสวนหรือทั้งหมดจากผูรับประกันภัย และสงเสริมใหประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกลาว 
   (3.2) ส นับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย  (catastrophe/CAT bond) ซึ่ งคือตราสารหน้ีที่
ผลตอบแทนอางอิงกับมูลคาความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กําหนดไวและมูลคาความเสียหายเกินกวาระดับที่
กําหนดผูออกตราสารจะหักเงินตนหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนที่ตกลงไว เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นแตหากไมเกิด 
สาธารณภัยตามที่ระบุไวในชวงเวลาที่กําหนดผูลงทุนก็จะไดรับดอกเบี้ยและเงินตนคืน เม่ือครบกําหนด และสงเสริมให
ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกลาว 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ไดแก 
   (4.1) ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเคร่ืองมือและกิจกรรมในการสราง  ความพรอมและ
เพิ่มศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําให
ทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลโนนกอก จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนการบูรณาการหนวยงานที่รับผิดชอบใหพรอมรับ
สถานการณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาประเภทของภัยที่เปนนโยบายเนนหนักของรัฐบาล หรือภัยที่มีความ
เสี่ยงสูง ตามความจําเปนของสภาพพ้ืนท่ี 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
    กําหนดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก         

จัดทําแผนอพยพ แผนอพยพสวนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอยางนอยมีสาระสําคัญประกอบดวย บัญชี
จํานวนผูอพยพบัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนที่รองรับ การอพยพใหอยูใน
พ้ืนที่เหมาะสม การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน การกําหนดเสนทางอพยพหลักและ
เสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเชื้อเพลิง แหลง
พลังงาน และระบบสื่อสารสําหรบัการอพยพ  
    เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และ
สามารถดําเนินการอพยพเคลื่อนยายเปนไปอยางมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานท่ี
ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ใหดําเนินการดังนี้ 
           1) จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ  
           2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรบัการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสํารองสําหรับแตละประเภทภัย  
       4) จัดทําปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานที่ปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหนวยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ ไฟฉาย พลุ
สองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
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       7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา 
    ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนอพยพ การอพยพสวนราชการ ใหกําหนดรายละเอียดโดยสํารวจ และจัดทํา
บัญชีจํานวนผูอพยพไวลวงหนา โดยแยกประเภทตามลําดับความเรงดวน การกําหนดเขตพ้ืนที่ รวมพลและพ้ืนที่รองรับ
การอพยพ การกําหนดเจาหนาที่ดําเนินการอพยพไวลวงหนา โดยระบุหนาที่ ความรับผิดชอบไวใหชัดเจน การสํารวจ
ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสําหรับการอพยพ การกําหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทาง
รองที่ชัดเจน การกําหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพ้ืนที่รองรับการอพยพ การกําหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในการอพยพการอยูอาศัย  ในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให
ความชวยเหลือ และบริการในการดํารงชีพและระบบสุขลักษณะตามสมควรจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนรางระเบียบในการควบคุมการใชสิ่งเหลานี้ 
    นอกจากนี้ ใหแบงการปกครองในพ้ืนท่ีอพยพออกเปนกลุม และจัดทําทะเบียนและจัดระเบียบการ
ปกครอง โดยการจัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับเรงดวน เชน ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี
ตามลําดับ และจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพไวลวงหนาใหเปนตามลักษณะ ความจําเปน เชน ตองหางจากพ้ืนท่ี
อันตราย ไมกีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เปนพื้นที่ที่สามารถจัดการดานสุขลักษณะได มีความสะดวกใน
เสนทางคมนาคม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนการแกปญหาที่อยูอาศัยชั่วคราวในสถานการณท่ีเกิดสาธารณภัยขึ้น ซึ่งรัฐ

ตองมีการเตรียมแผนรับมือตอจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดอาคารที่จะใชเปน ศูนยพักพิงชั่วคราวไวและ
การบริหารจัดการในศูนยพักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผูประสบภัยที่เขาพักพิง 
ท้ังน้ี กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เตรยีมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบดวยอยางนอย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ตอง
ดําเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้งจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ไมเสี่ยงตอการเกิดซํ้า มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา รวมทั้งตองกําหนด
นโยบายในการเปดและปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหชัดเจน  

(4.3.2) กําหนดใหมีปจจัยความจําเปนข้ันตํ่าของศูนยพักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมตามมาตรฐานสเฟยร  
(4.3.3) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ใหกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิงชั่วคราว ตามโครงสราง

แผนการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเปนไดท้ังหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน หรือผูอํานวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเปนศูนยฯ) ทั้งนี้ ศูนยพักพิงชั่วคราวอาจมี
โครงสรางภายในแบงเปนฝายปฏิบัติการและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จําเปน ประกอบดวย ขอมูลประชา
กร ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานธุรการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผน
บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
 (4.4) แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณเมื่อ
เกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ
ฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือ
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เหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเน่ืองควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
                                   (1) วัตถปุระสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
   (2) ขอบเขตสถานการณความเส่ียงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภัย/
อคัคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (3) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (4) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัต ิ
        - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกูชีพ
กูภัย ทมีประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต ฯลฯ  
 (4.5) การแจงเตือนภัย 
  การแจงเตือนภัย (Warning) เปนการดําเนินการแจงเตือนภัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอม การปองกัน และการลดผลกระทบ โดยการใหขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสาธารณภัยและการแจงเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย เพ่ือใหหนวยงานและ
ประชาชนเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ การแจงเตือนภัยจะหมายรวมถึง
การแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ต้ังแตการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและทันเหตุการณผานชองทาง
ตาง ๆ ไปยังหนวยงาน/องคกร และประชาชน เพ่ือใหหนวยงานและ/หรือบุคคลที่กําลังเผชิญความเสี่ยงตอการเกิด   
สาธารณภัยสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง (ติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณ) โดยระบบเตือนภัยแบบ
ครบวงจร (End-to-End Warning System)  จะมุงเนนกระบวนการดําเนินการตั้งแตตนทางในการวิเคราะห ประเมิน
ความเส่ียง เพ่ือแจงเตือนไปยังหนวยงานและประชาชนใหมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพ
ไปยังพื้นที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานชองทางส่ือสารตางๆท่ีไดจัดเตรียมไว  

   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดําเนินการจัดหา ติดต้ัง และพัฒนา
โครงสรางระบบเตือนภัย ระบบส่ือสารและโครงสรางพื้นฐานดานการเตือนภัยในการพัฒนาการแจงเตือนภัย วิเคราะห
ขอมูลสาธารณภัยและการสงขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วไปยังสวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนซ่ึงการ
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจงเตือนและเฝาระวังภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  4 องคประกอบหลัก  
ตามแผนภาพที่ 4-1 ไดแก 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพที่ 4-1 องคประกอบสําคัญของระบบการเตือนภัย 
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 (1) การรับรูและเขาใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูลที่เปนระบบ และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปจจัยอื่น ๆ เชน การขยายตัวของเมือง ฯลฯ มาใช
ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนํามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจงเตือนภัยใหตรงกับพ้ืนท่ีที่จะไดรับ
ผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงไมควรดําเนินการเพียงครั้งเดียวควรมีการปรับปรุงตาม
ระยะเวลา โดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม กาลเวลา และบริบทของพ้ืนที่ 
 (2) การติดตามสถานการณและการพยากรณ (Monitoring and Forecasting) เป น
ขั้นตอนในการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ และการวิเคราะหคาดการณสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนเชิงพ้ืนที่ในแตละ
ระดับ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจําลองการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก (Data Analytical BIG 
DATA) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือใหการคาดการณมีความถูกตอง แมนยํา ครอบคลุม 
และรวดเรว็ 
 (3) การแจงเตือนภัยและการส่ือสาร (Dissemination_and Communication) ตองจัดทํา
ขอความ หรือคําแจงเตือนที่ชัดเจน เขาใจงาย และเกิดประโยชนตอชุมชน/ประชาชนมากที่สุด(เวลาที่จะเกิดสาธารณภัย 
ระยะเวลาการเกิด พ้ืนที่ท่ีจะไดรับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพรอม ฯลฯ) เพื่อใหประชาชนไมเกิดความ
สับสนและสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกวิธี รวมทั้งจะตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานระบบสื่อสาร (Communication 
Infrastructure) และระบบ/อุปกรณเตือนภัยใหครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 (4) ความตระหนักรูและการตอบสนองตอการแจงเตือนภัย (Public Awareness 
and Response Capability) เม่ือชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับขอความ/สัญญาณแจงเตือนแลวตองรูเทาทันภัยโดย
ตระหนักถึงความปลอดภัย การปองกันและเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ตั้งแตการสรางความ
เขมแข็งในชุมชน การปองกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพ้ืนท่ี
ปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจงเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ          
ภัยธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการแจงเตือนภัยใหพิจารณาระยะเวลาของการแจงเตือนภัย
ตามแตละประเภทของสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก กําหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 

                  (1) การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ 
1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาที่เฝาระวังและติดตาม

สถานการณขอมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งประสานการ
ปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคยีง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติขอมูลสถานการณ
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆเพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนมการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณที่จะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ ทั้งนี้ ความถี่ของ
การแจงขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการ
เกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโนนกอก โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมทั้งทํา
หนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลโนนกอก แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารที่ไดรับและตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัยรายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติให   
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการ
ปฏิบัตริวมกัน 

(2) การแจงเตือนลวงหนา 
  เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วา มีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ท่ี

มีความเส่ียงภัยไปยังสวนราชการ หนวยงาน และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ และ
ประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมลูขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ ระยะเวลาสําหรับการแจงเตือนลวงหนา
ขึ้นอยูกับสาธารณภัยแตละประเภท โดยใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล 
โนนกอก เปนหนวยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่มีหนาท่ีใน
การเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เผยแพรประชาสัมพันธ และแจกจายขอมูลขาวสาร เพ่ือใหการแจงเตือนลวงหนาที่มีมาตรฐาน
เปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกตอการรับทราบและทําความเขาใจ กับขอมลูท่ีไดรับ   

(3) การแจงเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณแลวคาดวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกวา  รอยละ 60_
ใหมีการแจงเตือนภัยทันทีกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับและประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยใน
การเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชน 

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ใหนําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ
จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 การเตรียมความพรอมรับมือ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค  เปนตน 
       ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแจงเตือนลวงหนาข้ึนอยูกับสถานการณและประเภทของสาธารณภัย เชน ดินโคลนถลม/น้ําปา
ไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจงเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิจะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในการแจงใหอพยพ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก กําหนดวิธีการแจงเตือนภัย ดังนี้  
       (1) แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการแจงเตือน ผานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง การปกครองทองที่ ไดแก กํานันและผูใหญบาน 
หนวยชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผานหนวยงานระดับตางๆไปสูระดับพื้นที่ ใหกับกลุม ผูไดรับผลกระทบ และ
ประชาชนทั่วไป 
      (2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงท่ีกาํหนดใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจําหมูบานหรือตําบล  หรือแอพพลิเคชั่นไลน (Line) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

วิธีการแจงเตือนภัย 

แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทาง 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานีโทรทัศน 

-  วิทยุสมัครเลน โทรศัพทมือถือ /โทรสาร 

-  หอกระจายขาวเสียงตามสาย 

แจงเตือนผานหนวยงาน  

-  สวนราชการภายในอําเภอ 

-   องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่ 

-  กํานัน/ผูใหญบาน 
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                                      (4) รับมือและอพยพ หากคาดวาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบ ตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนที่ ใหผูอํานวยการทองถิ่นส่ังการใหอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือพื้นที่ที่หนวยงานราชการ 
มูลนิธิ องคกร หรือเอกชนไดจัดเตรียมไว โดยกําหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ รวมท้ังแผนเผชิญเหตุ สําหรับ
สวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดข้ึน โดยจะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ี เชน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองกําลังทหารเปนหนวยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณได ใหรายงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยอําเภอทราบทันที 
 
 
แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจงเตือนของคนและชุมชนในพ้ืนที่
เส่ียงภัย เพ่ือทําใหการเตือนภัยมีความแมนยํา นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) นําเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใชในการพยากรณ คาดการณ ติดตามสถานการณการ
เกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดทําระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP) ในการแจง
เตือนประชาชนเม่ือเกิดคาดวาจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการ
แจงเตือนภยั 

    

      เฝา

ระวัง 

ติดตาม    

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ของ

ประชาชน 

  การแจง

เตือน

ลวงหนา 

    การแจง

เตือนภัย 

   การ

รับมือ 

    และ

• เฝาระวังสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวังการ  

 เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน 

  เขื่อน การระบายน้ํา 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน   

  แมน้ํา 

• ติดตามระดบัน้ําในคลอง  

• ติดตามระดบัน้ําทะเล 

• สงขอมลูเขาคลังขอมูล 

  และแลกเปล่ียนขอมูล 

• หนวยปฏิบัติเตรยีม  

  ความพรอมเตรียม 

  ประชาชน 

 

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วิเคราะหขอมูล 

• ประเมินความเส่ียงภัย 

• สงผลวิเคราะหเขา 

  คลังขอมูล 

• คาดวามีผลกระทบให 

  ขอมูลแกประชาชนและ 

  หนวยปฏิบัติ 

• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 

  ภัยลวงหนาคูขนาน 

• ใหกองอํานวยการ 

  ปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย อปท.  

  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ   

  ฉุกเฉิน อปท. 

 

 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  

  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชนผาน 

  ส่ือและเคร่ืองมือ  

  อุปกรณสื่อสารตางๆ  

• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  

  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 

  คูขนาน 

• ประสานภาคเครือขาย  

  เตรียมทรัพยากร 

• ต้ังศูนยพักพิง 

• การแจงยกเลกิการแจง 

  เตือนภัย 

 

 

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 

• การรายงานสถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

• การสงผูอพยพกลับ 
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    (3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อยางนอย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสํารอง 

     ระบบสื่อสารหลักที่กําหนดไว คือ -โทรศัพทแจงผูนําชุมชนใหประชาสัมพันธ
                                    ระบบสื่อสารสํารองท่ีกําหนดไว คอื -รถประชาสัมพันธ 

    (4) เตรียมความพรอมและสรางความตระหนัก รวมถึง ใหประชาชนมีการรับรูและเขา
ใจความเสี่ยงจากขอมูลที่ ไดรับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม เชน อาสาสมัครแจงเตือนภัยในตําบล และหมูบาน  
เพื่อเสรมิสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีความแตกตางกันของภัยแตละประเภท เปนตน  
    (5) จัดใหมีการฝกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเปนการทดสอบแผนปฏิบัติการ  
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เครื่องมือ อุปกรณ และความพรอมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบตางๆ 
เชน แผนที่เสี่ยงภัย แอพพลิเคชั่น จัดทํา Web Service ในการนําเสนอขอมูลและ Mobile Application เพื่อเปน
ชองทางในการใหบริการขอมูล และแจงเตือนภัยใหแกประชาชน และกลุมเปราะบาง   ผานสมารทโฟน (Smart Phone) 
หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอ่ืนที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย 
 (4.6) เตรียมความพรอมดานทรัพยากรสาธารณภัย 

          (4.6.1) จัดทําแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชและยานพาหนะ 
เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

  (4.6.2) จัดใหมีสิ่งของสํารองจายเพ่ือการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก อาหาร เสื้อผา 
เคร่ืองนุงหม เต็นท ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณเคร่ืองใชที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เครื่องจักรกลสาธารณภัย 
อุปกรณเคร่ืองมือพิเศษสําหรับแตละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

  (4.6.3) จัดใหมีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี  ขอมูล  
สาธารณภัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรเพื่อเปนการสรางความเปนหุนสวนรวมกันของทุก
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร และมูลนิธิตาง ๆ  

                                (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหนวยงานใหมีความพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
ไดแก การประเมินความตองการในการใชทรัพยากรในแตละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร ที่จําเปนตองใชการ
ตรวจสอบสถานะความพรอมใชของทรัพยากร การบํารุงรักษา การฝกทักษะความชํานาญในการใชงานอุปกรณและ
ระบบตางๆการจัดทําฐานขอมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังระบบการระดมสรรพกําลัง  
การวางแผนระบบโลจิสติกส และการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

  (4.6.5) จัดทําคําของบประมาณเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญ
เหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอยางย่ังยืน 
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เปนการมุงเนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในฐานะหุนสวนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดวยการกําหนดบทบาทของแตละภาคสวนใหมีความชัดเจน เพ่ือสรางการรับรูบทบาท ภารกิจ และความรูสึกในความ

เปนสวนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกัน โดยเปดโอกาสให “รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม

แกปญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งเปนแนวทางในการนําเร่ืองการลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยเขาสูกระแสหลักในการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into 

Development) และเสริมสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันใหแกชุมชน สังคม และประเทศตอไป  

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดกําหนดนโยบายการสรางความเปนหุนสวนในการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยเปนนโยบายสําคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งใหความสําคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงาน ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญของทองถิ่น 
                 (1.1) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในฐานะหุนสวนในการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย ไดแก การรวมจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และสนับสนุนความเปน
หุนสวนระหวางรัฐรวมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุและการฟนฟู เชน 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เปนตน 
 (1.3) สรางความเขมแข็งในการประสานงานระหวางหนวยงาน และการสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
เพื่อเปนการเรงใหการดําเนินงานหรือการใหบรกิารแกประชาชนกลับมาใหเหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) สงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนโดยการใหเอกชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐในการจัดสราง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการใหบริการ
ท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ใหแกประชาชนภายใตกรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่กําหนดเชน จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนํานโยบายการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ 

(2) แนวทางปฏิบัติในการรวมเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

       ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญา

ทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจาก    

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง สาธารณภัยของชุมชน 

ดังนี้ 

   (1) การทําความเขาใจเร่ืองการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชนเพื่อวิเคราะห

ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน แผนลดความเสี่ยงภัย

ของชุมชน 

                 (2) ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเตรยีมพรอมรบัมือกับสาธารณภัย 

กลยุทธที่ 3  สงเสริมใหทุกภาคสวนสรางความเปนหุนสวนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณภัย 

โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให

แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 

                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรอืนใหมีความเขมแข็งและอยู

ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดมิ 

                 (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมีศักยภาพ

มากขึ้น 

                 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก           

สาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนนํ้าทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นที่แกมลิงเพื่อพักน้ํา เปนตน 

                 (7) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
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บทที่ 5 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการ
รักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติหนาที่อยางเปนระเบียบของเจาหนาที่ และประชาชน โดยใหยึดถือวาการ
รักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนเร่ืองเรงดวนลําดับแรก ที่จะตองเรงเขาระงับเหตุ และใหความชวยเหลือ 
ท้ังนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินตองใหความสําคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา โดยการจัดโครงสรางองคกรปฏิบัติ ระบบการจัดการทรัพยากร และแบงมอบภารกิจความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิน ทรัพยากร สภาพแวดลอมและสังคมใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด ดังน้ัน ในภาวะ
ปกติจึงตองมีการเตรียมความพรอมไวเพ่ือใหสามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได 

5.1 แนวคดิการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ใหมีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใตรูปแบบ ระบบ และความเขาใจที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหการ
จัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมตอพื้นที่และภารกิจของหนวยงานตางๆ ไดทันที โดยการนําระบบการบัญชาการ
เหตุการณมาบังคับใชกับหนวยงานที่มีหนาที่เขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ใหมีการกําหนดลําดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ระหวางหนวยงานตางๆ วาจะรับหนาท่ีและภารกิจจากผูใด 
หนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หนวยงานใดทําหนาท่ีสนับสนุน รวมทั้งมีการแบง
ความรับผิดชอบตอสถานการณดวยการกําหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค) กลยุทธ/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะทําให
เจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆที่เขารวมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จําเปนตองมีโครงสรางองคกรปฏิบัติที่มีความยืดหยุน เพ่ือใหสามารถ
ตอบโตกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากตองอาศัยการประสาน การดําเนินงานระหวาง
หนวยงาน ขอบเขตอํานาจหนาที่ พื้นที่รบัผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ดังนั้น โครงสรางขององคกรปฏิบัติ
จึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองกับแตละสถานการณที่เกิดขึ้น โดยอาจปรับเปลี่ยนทั้งจํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ 
และกิจกรรม 
 
5.2  เปาประสงค 

5.2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยาง มีมาตรฐาน ยืดหยุน และเปน
เอกภาพ โดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.2.2 เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ  
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรบัผลกระทบจากสาธารณภัยใหนอยท่ีสุด 
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5.3 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 
 

   

 การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยางมีเอกภาพ เปนการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึน

อยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบขอมูล การสนับสนุนการตัดสินใจ  

การควบคุม การส่ังการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเปนมาตรฐานเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการแจงเตือนภัยของหนวยงานภาครัฐ

ในการจัดการสาธารณภัย โดยใชแนวทางตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซ่ึงกําหนดระดับของ

สถานการณสาธารณภัย สําหรับใชเปนกรอบแนวคิดในการแจงเตือนภัย และเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

นําไปปรับใชตามภารกิจ/หนาท่ีของหนวยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยกําหนดความหมายของสีตามสถานการณ

ของสาธารณภัยไว 5 ระดับ ดังน้ี  
 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตในสถานที่ปลอดภัยหรือตอง

อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามขอสั่งการ 

สีสม  หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจาหนาที่กําลังควบคุมสถานการณให

อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนมที่สถานการณจะรุนแรงมากขึ้น 

ใหจัดเตรียมความพรอมรบัสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

สีนํ้าเงิน หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะปกต ิใหติดตามขอมลูขาวสารเปนประจาํ  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
ดําเนินการดังนี ้

  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก      
ใหเปนหนาท่ี ของผูอํานวยการทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เขาดําเนินการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอํานวยการอําเภอเกษตรสมบูรณและผูอํานวยการจังหวัดชัยภูมิทราบทันที 

  (2.1.2) กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถิ่นหลายคนผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอํานวยการ
ทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  

กลยุทธท่ี 1 สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉกุเฉินอยางมีเอกภาพ  
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  (2.1.3) กรณีผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ 
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐที ่อยู นอกเขตขององคกรปกครองส วนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่ของตน ใหแจงให
ผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 

  (2.1.4) ผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยแกผูอํานวยการซึ่งรบัผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงนั้น 

  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดําเนินการเบื้องตน
เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมี
อํานาจดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 

  (2.1.6) กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ท่ีอยูใกลเคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลาน้ัน หรือเมื่อมีผูอํานวยการอยูดวย 
และหากทรัพยสินน้ันเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง     
ขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหเจา
พนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินน้ันไดตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจาพนักงานไม
ตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว 

  (2.1.7) ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึน และทําบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐาน
ในการรบัการสงเคราะหและฟนฟู 

  (2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอํานวยการ หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งใหความชวยเหลือแก
ประชาชน โดยมีอํานาจเชนเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และผูอํานวยการแตละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองคกรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   (3.1) การจัดตั้งองคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

ทําหนาท่ีเปนกลไกที่เปนศูนยกลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Centre : EOC) เพื่อใหการวิเคราะห ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจตางๆ ท่ีเก่ียวของในการ

จัดการเหตุการณหนึ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเปนเอกภาพ โดยมีองคประกอบและโครงสรางภายในองคกรที่จําเปน 

เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย ของประเทศในแตละระดับ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 

มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ  

                               ทั้งนี้  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี

ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาที่จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสู

ภาวะปกติ  พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุก

ภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีด

ความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลตําบล

บานเดื่อ องคการบริหารสวนตําบลหนองขา องคการบริหารสวนตําบลบานบัว องคการบริหารสวนตําบลสระโพนทอง 

และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
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    (3.2) โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : โครงสรางดังกลาวสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการ

จัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 (3.2) บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีดังนี้ 

(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู เ ช่ียวชาญ มีหนาที่  ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 

ท่ีเกิดขึ้น โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามที่ผูอํานวยการ

ทองถ่ินเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆเพ่ือ

สื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ  ทางจิตวิทยามวลชน  

   (3.2.3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต

และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทยและ

สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมี และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี 

สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยประสานการปฏิบัติ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

สวนปฏิบัติการ สวนอํานวยการ สวนสนับสนุน 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

พ้ืนท่ี 

กลุมภารกิจ 

หนวยสถานการณ 

หนวยทรัพยากร 

หนวยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนุน 

หนวยจัดหา 

ส่ิงอุปกรณ 

หนวยสนับสนุนภาคพ้ืน 

หนวยสถานท่ี 

หนวยพัสดุ 

หนวยจัดซ้ือจัดจาง 

หนวยการเงิน บัญชี 

หนวยเสบียง 

หนวยแพทย 

หนวยส่ือสาร 
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     (3.2.4) สวนอํานวยการ  มีหนาที่  ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ 

แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ

ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐานดําเนินการ 

พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ฯลฯ  

     (3.2.5) สวนสนบัสนนุ มีหนาที่ ดังนี ้

                (5.1) ตอบสนองการรองขอรบัการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จําเปน เพ่ือใหการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

               (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงิน  และการ

บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชพีกูภัย  

- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่

- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ทั้งนี้ การจัดบคุลากรประจาํศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ 5-2 : (ตวัอยาง)  

การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศนูยปฏบิัตกิารฉุกเฉินทองถ่ิน 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นปรับไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณและ

ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผูอํานวยการทองถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในพ้ืนที ่

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

ศูนยปฏบิตัิการฉุกเฉิน 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

สวนปฏิบัตกิาร สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- กองวิชาการและแผนงาน 

(เทศบาล) 

- สํานักปลัด อบต.โนนกอก  

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

- รองนายก คนที่ 2 

- กองสวัสดิการและสังคม 

- สํานักการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- กองคลัง 

- ผูใหญบานหมูที่8,9,10 

- สมาชิกสภา อบต. โนนกอก 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 

- ผูนําชุมชน 

 

- ปลัด อบต.โนนกอก 

- สํานักปลดัเทศบาล/อบต.  

- ผูใหญบานหมูที่ 5,6,7 

- สมาชิกสภา อบต. โนนกอก 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 

- ผูนําชุมชน  

 

 

- รองนายก คนที่ 1 

- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 

- กองชาง/สวนโยธา 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

- กํานัน 

- ผูใหญบานหมูที่1,2,3,4 

- สมาชิกสภา อบต. โนนกอก 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 
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                  (3.3) ผูมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพ
และชัดเจนแตละระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัด อําเภอ และระดับทองถิ่น (ตามแผนภาพที่ 5-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา 32) 

แผนภาพท่ี 5-3  การกําหนดบุคคลผูมีอํานาจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 

ส

า

ธ

า

ร

ณ

ภั
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ควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว

ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาท่ีของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดท่ัวราชอาณาจักร (มาตรา 

14) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 

(มาตรา 15) 

ชวยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ชวยเหลือ ผอ.กทม. ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสา-

ธารณภัยในเขตของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่

ไดรับมอบหมาย (มาตรา 36) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา-       

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตนและมีหนาท่ีชวยเหลือ ผอ.

ทองถ่ิน ตามที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา 20) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ

ตนและมีหนาท่ีชวยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ (รมว.มท.) 

รองผูบัญชาการ (ปมท.) 

ผูอํานวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผูชวย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อําเภอ. (นายอําเภอ) 

ผอ.ทองถิ่น 

(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมือง

ผช.ผอ.ทองถิ่น 

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา) 

สาธารณภัย 

ส่ังการให

ดําเนินการ

อยางหน่ึง

อยางใดเพื่อ

ปองกันและ

บรรเทา    

สาธารณภัย 

/  

ใหความ

ชวยเหลือ

ประชาชนใน

พื้นท่ีที่

กําหนด  

(มาตรา 31) 
รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ

ของตน และชวยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ไดรบัมอบหมาย (มาตรา 

19) 

ชวยเหลือผูบัญชาการ มีอํานาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่

ผูบัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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(4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตใหการชวยเหลือผูประสบภัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

  (4.1) การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย  
          กรณเีกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีนั้น ใหมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทันที หรือ
ในกรณีเพ่ือประโยชนตอการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ดังกลาวตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ และใชเปนหลักฐานยืนยันถึง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 
สามารถดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของก็สามารถออกประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัยได โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ใดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
และหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
รายงานสถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิทราบเพ่ือเปน
ขอมลูประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย 

     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและสงผลกระทบตอสาธารณชน และกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 
รางกาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนท่ี ใหผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่
ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

(1) ระบุประเภทสาธารณภัย 
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย 
(3) ชวงเวลา ที่เกิดสาธารณภัย 
(4) พ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย 
(5) ผลกระทบตอสาธารณชนและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแกทรพัยสินของประชาชน 
เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ กําหนดใหมีการออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ

สาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน สามารถใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

ระดับ การจัดการ ผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผูอํานวยการจังหวัด / ผูอํานวยการกรงุเทพมหานคร  

2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผูอํานวยการจังหวัด / ผูอํานวยการกรงุเทพมหานคร  

3 สาธารณภัยขนาดใหญ  ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

ท้ังนี้    ผูประสบภัยอาจขอใหมีหนังสือรับรองพ้ืนที่ประสบภัย ท้ังท่ีเปนบุคคล และนิติบุคคลได โดยใหกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และหนังสือ
รับรองผูประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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  (4.2) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการนําเงินทดรองราชการมาใชจายในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีเรงดวนตามความจําเปนและเหมาะสม เม่ือเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่

หนึ่งทองที่ใด โดยมุงหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความ

เสียหายใหแกผูใด ซึ่งการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในทองที่ใด ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองที่น้ัน  เปนเขต

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

 

พ้ืนท่ี ผูมีอํานาจ 
กรงุเทพมหานคร อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัด
เห็นวาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ก็ให มีอํานาจพิจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการใหความช วยเหลือผูประสบภัย พิบัติกรณีฉุ ก เ ฉินตองกํ าหนดพ้ืนที่ 
และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  (5)  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ใหผูบัญชาการหรือผูอํานวยการใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปน้ี ประกอบการพิจารณายกระดับการ  
จัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเง่ือนไข 
(1) พื้นท่ี พื้นที่ใชสอยในลักษณะตาง ๆ ที่ไดรบัผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว  
(1.2) พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พ้ืนที่อยูอาศัย  
(1.4) พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จํานวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบ 
(2.1) จํานวนผูไดรับผลกระทบ  
(2.2) จํานวนผูอพยพ  
(2.3) จํานวนผูไดรบับาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซบัซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยตอเน่ือง  
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เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเง่ือนไข 
(3.2)ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือสงผลกระทบตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่

สําคญั และเสนทางการให ความชวยเหลือ 
(3.3)การคาดการณการขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายตอไป  

ระยะเวลาท่ีการดําเนินกิจกรรมปกติท่ีตองหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีตอง
ใชในการตอบสนองตอสถานการณ และระยะเวลาท่ีตองชวยฟนฟู
เบื้องตน 

(4) ศักยภาพดานทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1)กําลังคน ทั้งของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนนุ พรอมทั้ง   

อาสาสมัครหนวยตาง ๆ 
(4.2)เคร่ืองมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใช

ตามแตลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3)ปจจัยยังชีพสําหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลัก 

และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 
(4.4) แหลงที่มาและจํานวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

(5) การพิจารณาตัดสินใจ

ของผูบัญชาการ/

ผูอํานวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเงื่อนไขตาง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ทั้งน้ี ใหใชเกณฑเงื่อนไขทางดานพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร และวิจารณญาณ
หรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการนําเสนอเพื่อยกระดับการ
จัดการสาธารณภัย 

 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 

        เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่นั้นจะเปนอันตราย  

ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่ง

อยูในพ้ืนท่ีนั้น ออกไปจากพ้ืนที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการอพยพกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกําลัง

เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชนโดยใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังนี ้

           (6.1) การอพยพเคลื่อนยาย 

       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 

       (1) ในเขต องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

โนนกอก ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก

พ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูชวย 

    (2) ในเขตพ้ืนที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผูตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  
เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบล    
โนนกอก  ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น  เบอรโทรศัพท044-056020 
   (6.1.2) เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ใหแจงประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ      
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม 
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เทาที่จําเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปดบานเรือนใหมิดชิด
ท่ีสุดเทาที่จะทําได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพื้นท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือผูนํา
หมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ  

(6.1.4) จัดลําดับความสําคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
(กลุมเปราะบาง) เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรไดรับการพิจารณาใหอพยพไปกอน เปน
ตน กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปดวยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม  

(6.1.5) จัดใหมีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาที่ โดยจัดระเบียบ
พ้ืนท่ีพักพิงใหเหมาะสมเปนสัดสวนและมีระบบสุขาภิบาล โดยใหสํานักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว และสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห        
เพื่อการฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแกผูประสบภัย และผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กองสวัสดิการและสังคม เปนหนวยงานรับผดิชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกลเคียง รวมทั้ง          
จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการ และสามารถดําเนินการอพยพเคลื่อนยาย เปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับ
การแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสูสถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย        
และพ้ืนที่ใกลเคียงตามท่ีไดรับการรองขอ โดยใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองชาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ
หลักหากไมเพียงพอประสานหนวยงานทหารในพ้ืนท่ี 

(6.1.9) ใหมีการจัดทําทะเบียนเพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพ้ืนที่โดยให
สํานักปลัด เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ โดยให รพ.สต. และ
โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ รวมกันดําเนินการ 

(6.1.11) จัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัดกําลัง
เจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดใหมีเจาหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่เพื่อจัดกําลังดูแลบานเรือน
และทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอ ใหใชกําลังสนับสนุนจากอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลมเสี่ยงตอการสูญเสีย
ชีวิตหามเจาหนาที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกวาสถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลง 
และสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนที่ได โดยไมมีความเส่ียง พรอมทั้งใหมี การประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบสถานการณ
อยางตอเนื่องและทั่วถึง 

 (6.1.13) จัดหาพ้ืนที่รองรับสําหรับการอพยพสัตวเลี้ยง โดยขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอรวมกับ
สํานักปลัด (งานดานการเกษตรและปศุสัตว) ดําเนินการสํารวจ จัดทําบัญชี ประชาชนผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการ 
รวมทั้ง จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล สําหรับใชในการอพยพ หากไมเพียงพอใหประสานงานหนวยงานที่มี
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
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       (6.2) การยกเลิกสถานการณ 
  (6.2.1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสูภาวะปกติแลว ให
ผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน พรอมทั้ง ใหมีการยืนยันความ
ชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่อยูอาศัยตอไป 
  (6.2.2) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบ
เพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตั้งตอไป 
  (6.2.3) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ใหสงมอบ
ภารกิจที่ตองดําเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความตอเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจนใหผูนําชุมชนหรือผูนํากลุม
อพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและ
ลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อยูอาศัยเดิมพรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ควบคมุดูแลการอพยพกลับ 
 (6.4) การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก แบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพ้ืนที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมทั้งกําหนดพ้ืนที่
รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวลวงหนา โดยการดําเนินการ
อพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ 

 

 

 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพรอมดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพรอมดานระบบและเคร่ืองมือสื่อสารองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มอบหมาย

ให พ.อ.อ.พิพัฒนพงษ  หมูหมื่นศรี เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถี่วิทยุ 162.125 เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลาง

สําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดให       

นายธนภัทร  ชัชชลัยกุล เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

 (2) การปฏิบัติงานดานสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
ใหใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุก
พ้ืนท่ี 
  (2.2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก หมายเลขโทรศัพท 044-869572 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบและเคร่ืองมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
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                                           หนวยงานสนับสนุน ไดแก กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
อาํเภอเกษตรสมบูรณ หมายเลขโทรศัพท 044-869115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แผนภาพท่ี 5-4 : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบรหิารสวนตําบลโนนกอก 

  

 

          

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบลโนนกอก 

โทรศัพท 044-329160 

สายดวน 1669 

กองอํานวยการปองกันและ              

บรรเทาสาธารณภัย              

อําเภอเกษตรสมบูรณ 

โทรศัพท 044-869115 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก 

โทรศัพท/โทรสาร 044-869572 

ความถี่วิทยุ  162.125 MHz 

การประปาสวนภูมิภาค 

สาขาหนองบัวแดง 

โทรศพัท044-872115 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ทต.บานเด่ือ โทรศัพท091-8659620/044-869056 

 อบต.หนองขา โทรศัพท 061-0810509/044-056028 

 อบต.บานบัว โทรศัพท 081-9674106/044869962 

 อบต.สระโพนทอง โทรศัพท 063-0322753/044-869133 

องคกรภาคเอกชน มูลนิธธิรรม

รัศมีมณีรัตนกูภัยมังกร 

โทรศัพท 082-8530463 

 

การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอยเกษตรสมบูรณ 

โทรศพัท 044-847371 

สถานตํีารวจภูธรบานเด่ือ 

โทรศพัท 044-123111  
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  (2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

  ใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนหนวยงานหลัก ดาํเนินการ ดังนี้ 

    (2.1) เผยแพรขาวสารที่คาดวาจะเกิดหรอืเกิดสาธารณภัยใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจ

สถานการณ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว เชน โทรทัศน 

วิทยุ หอกระจายขาว สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันและทันตอ

เหตุการณ ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่น และลดความตื่นตระหนกที่เกิดจากการรับรู  และความเขาใจที่ไมถูกตอง 

  (2.2) จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใต

การกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศนูยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อ

กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะ

ควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

        (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัคร

แจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนแจง

เตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

        (2.4) ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ ขายการ

สื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 

        (2.5) ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่บอกถึง

อันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นท่ีการ

ปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการอพยพหรือไม 

รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวาสถานการณภัยจะสิ้นสุด 

         (2.6) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชไดใหใชสัญลักษณการ

เตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรอืการเตือนภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 
 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
        ใหนําหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS)  มาประยุกตใช
เปนเคร่ืองมือในการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความรวมมือของแตละหนวยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
เปนระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพ่ือใหสามารถปกปองชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค โดยใหทุกสวนราชการ หนวยงาน และภาคเอกชนใชระบบบัญชาการ
เหตุการณเปนระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติโดยใชหลักการบัญชาการณเหตุการณไว ดังนี้  

(3.1) วัตถุประสงคการบัญชาการเหตุการณ  

    (1) ความปลอดภัยทั้งผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
    (2) ใชทรพัยากรในการปฏิบัติงานอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ 
      (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
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                   (3.2) การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 

         (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     ใหเจาหนาที่เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินในพ้ืนที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 

(3.2.2) การเขาควบคุมสถานการณ คาํนึงถึงหลักการ ดังนี ้
     (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต การรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรงุสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต และ
ทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรกัษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ ฯลฯ 
     (4) การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ72ช่ัวโมงขึ้นไป (หลัง 3 วันขึ้นไป) ใหพิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นอยางเปน
ระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ
ถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบรายงานเหตุดวน
สาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
                                   (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  (2.1) นําขอมูลท่ีไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
  (2.2) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

  (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่ เพิ่มขึ้นการขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
  (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูลสถานที่ 
สิ่งที่เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูลใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติไดการสั่งการ
ตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัวตอผูอยูใน
เหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบใน
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวน
ตําบลโนนกอก มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
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หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับ
ผลกระทบจํานวนมากและผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนน
กอก เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จะ
รับขอสั่งการจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกําหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติใน
ระดับพื้นท่ี ตามตารางท่ี 5-1  

 

 ตารางที่ 5-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

 

องคกรรับผิดชอบ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 

(ผูมีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 

(อําเภอ/เทศบาล     เขา
ควบคุมสถานการณ) 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ 

- กอปภ.ทน. ...................แหง 

- กอปภ.ทม. ...................แหง 

- กอปภ.ทต. ....................แหง
กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 

 

 

- ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ  
(ศบก.อ.)  

  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

 

ผู อํานวยการ
ทองถ่ิน 

 

 

 

ผู อํานวยการ
อําเภอ 

 
                                    (4) การคนหาและชวยชีวิต 
 - กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบเขาพ้ืนที่ประสบภัย 
 - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนที่
ประสบภัย พรอมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 
            - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการกูภัย 
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 ตารางที่ 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น สวน
อํานวยการ 

-สํานักปลัด 

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

จัดเตรยีมเจาหนาที่เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก และ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะ
ไดเสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความ
ชวยเหลือฯ ตอไป จนกวาสถานการณส้ินสุด 

สวน
อํานวยการ 

- สํานักปลัด 

3 ออกสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ เพ่ือ
วางแผนรับมือกับสถานการณภัย 

สวน
อํานวยการ 

- งานปองกันฯ 

 

4 

ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 

วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการ
ตัดสินใจแกปญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรนุแรง ระยะเวลาการ
เกิดภัย พ้ืนท่ีและประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง 
และความสามารถของพ้ืนที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําขึ้น
อีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซอน เพ่ือกําหนดแนว
ทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวน
อํานวยการ 

-สํานักปลัด 

-งานปองกันฯ 

5 บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และ
เปนระบบ 

 

สวน
อํานวยการ 

- สํานักปลัด 

6 แจงเตือนประชาชน 
(1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัย
จากหนวยงานที่เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการ
สื่อสารทุกชนิด 
(2) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่
ขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยู
ของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง 
เปนตน 
(3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจ
งาย  บงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรพัยสิน 
วิธีการปฏิบัติของ 

 
 

สวน
อํานวยการ 

 
 
-สํานักปลัด 
-งานปองกันฯ 



๗๐ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
(4) ในกรณีเกิดไฟฟาดบั การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือ
การเตือนภัยอ่ืนที่ไดมีการซกัซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 
เปนตน 
 

7 อพยพผูประสบภัย 
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัย
ในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการ
ทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ 

 
สวน

ปฏิบัติการ 

-งานปองกันฯ 
-งานกูชีพ 
-งานสาธารณสุข 
-กองชาง 
 

8 กําหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและ
พักรอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ) ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร 

สวน
อํานวยการ 

-กองชาง 
-งานปองกันฯ 
-งานสาธารณสุข 

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
(1) ระดมทรพัยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให
พรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
(2) ระดมทรพัยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พรอมทั้งจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือเคร่ืองใช และพลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวน
สนับสนุน 

-กองชาง 
-งานปองกันฯ 
-งานสาธารณสุข 

10 กําหนดและแบงโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
ออกเปน.......4......โซน ประกอบดวย 
โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 2,3 มีผูใหญบานหมู 2 รบัผิดชอบ
พ้ืนท่ี 
โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 4,5 มีผูใหญบานหมู 4รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 6,7, มีผูใหญบานหมู 7 รับผิดชอบ
พ้ืนท่ี 
โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู 8,9,10 มีผูใหญบานหมู 10
รับผิดชอบพ้ืนที่ 
 

สวน
อํานวยการ 

-งานปองกันฯ 
-กรมการปกครอง 



๗๑ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 

สวน
ปฏิบัติการ 

-งานปองกันฯ 
-งานกูชีพ 
-งานสาธารณสุข 

 ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวม
ปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหาร
สวนตําบลโนนกอก กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการ 
สาธารณภัย 

สวน
ปฏิบัติการ 

งานปองกันฯ 
-งานกูชีพ 
-งานสาธารณสุข 

12 การเผชิญเหตุ 
(1) การปฏิบัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก ใหความสําคัญในการ
คนหาผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

(1.1) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูที่ไม
มีหนาที่และความรบัผิดชอบที่เก่ียวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดย
เด็ดขาด 

(1.2) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี้ 

(1.2.1) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน     
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

(1.2.2) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร 
ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 

(1.2.3) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ
สถานการณภัย 
(1.2.4) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนที่วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่ โดยทาง
รถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุน
เฮลิคอปเตอรจากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนที่ หรือพื้นที่
ใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 
(1.2.5) จัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิง
ชั่วคราว พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
(1.2.6)ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกลเคียงเขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
(1.27) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายใหเรงซอมแซม
เสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได 
(1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เคร่ืองยังชีพท่ีจําเปนใหแกประชาชน
และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 

สวน
ปฏิบัติการ 

-งานปองกันฯ 
-งานกูชพี 
-งานสาธารณสุข 
-กองชาง 
-งานพัฒนาชุมชน 
 



๗๒ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

(2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน)  
ใหความสําคัญในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสินการสืบหาญาติ 
การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ 
อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เคร่ืองครัว ขอมูลสถานการณ  
มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(2.1) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน  
เพ่ือกําหนดมาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัย
และจัดทําบัญชี การชวยเหลือผูประสบภัย 
(2.2) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรกัษาพยาบาล และ
เวชภัณฑที่จําเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาล
สํารองใหเพียงพอ 
(2.3) จัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
(2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาสาธารณ
ภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรให
ประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัคร
อํานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
(2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบ
ภัยและศูนยพักพิงชั่วคราว 
(2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูลในการ
ติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให
ความสําคัญกับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการ
ระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การรกัษาพยาบาล การ
จัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงิน
ชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความชวยเหลือ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรยีมสถานที่และอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษา
หลักฐาน และเตรียมขอมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณ
บุคคล 
(3.2) การจัดหนวยบรกิารประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการทางการแพทย 
(3.3) การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความ
เสียหายเบื้องตน ความตองการเบื้องตน 
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ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

(4) การปฏิบัติการระยะ 72 ช่ัวโมง (3 วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เปน
ลําดับแรกกอนการปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 
วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) 
ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน 
พรอมทั้งสนับสนนุการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจน
การสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

13 ปกปองสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขต
พระราชฐาน แหลงโบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบ
สาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน 

สวน
ปฏิบัติการ 

-งานปองกัน 

หนวยงานตํารวจ /
ทหารในพ้ืนที่ 

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพกัพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการ
อพยพ)  

สวน
สนับสนุน 

-งานสาธารณสุข 
-สํานักปลัด 
 

15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนที่
ประสบภัย 

สวน
สนับสนุน 

- สํานักปลัด 
-กองสวัสดิการ 

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวง
ขณะเกิดภัย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่สํารวจและจัดทํา
ขอมูลความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานให
อําเภอเพ่ือประกอบการรองขอการสนับสนุน และนําไปกําหนดเปน
มาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดาน
อาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน  

สวน
อํานวยการ 

-งานปองกันฯ 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-งานสาธารณสุข 

17 จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศนูยที่
อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุก
ประเภทที่ไดรบัการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจาย
ขอมลูขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และ
ตอเน่ือง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกัน
ในศูนยประสานขอมูลรวม 
 

ศูนยขอมูล
ประชาสัม 
พันธรวม 

-สํานักปลัด 
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ลําดับที่ การปฏิบัติ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลให
เปนไปตามอํานาจหนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และหรือ ตามบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และ
การเคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวน
ปฏิบัติการ 

-สํานักปลัด 
-งานกูชีพ 
-งานสาธารณสุข 
-โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 

19 เมื่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ยุติแลว ใหผูอํานวยการทองถิ่น
รายงานสถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และ
เมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลง
แลว ใหดําเนินการอพยพประชาชนกลับที่ตั้งอยางปลอดภัย 

สวน
อํานวยการ 

-สํานักปลัด 
-งานปองกันฯ 

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติเม่ือไดรับแจงขาวการ
ยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุม
ผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพกลับ
ไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพ
กลับ พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแล
การอพยพกลับ 

สวน
ปฏิบัติการ 

-งานปองกันฯ 
-งานกูชีพ 
-งานสาธารณสุข 

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิด
สาธารณภัยซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอ
ขอรบัการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคยีงหรือ
อําเภอใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานเดื่อ อบต.หนองขา 
อบต.บานบัว อบต.สระโพนทอง และกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สวน
อํานวยการ 

-สํานักปลัด 
-งานปองกันฯ 

 

 

  

 (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนท่ีใด ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองท่ีนั้นเปนเขตการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑวิธีการที่เก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงคบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา

ของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแกผูใด ทั้งนี้ ตองเปนคาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพ

และความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา 

โดยไดกําหนดวงเงินทดรองราชการของสวนราชการที่เก่ียวของสําหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และ

ใหการขอใชวงเงินทดรองราชการดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบใหถูกตอง 

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข 
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need 

Assessment : DANA)  

     กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ประเมินสถานการณ

ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัยตามหลักการดานมนุษยธรรมในเบื้องตน (Early 

Recovery) เปนการใหความชวยเหลือแกผู ที ่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในชวงของการจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณสาธารณภัยกําลังดําเนินอยู โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพและการประเมิน

ความตองการรับความชวยเหลือของผู ท่ีไดรับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  หรือ DANA เพื ่อให

หนวยงานที่เก่ียวของสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือไดอยางครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับความ

ชวยเหลือในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตในสถานการณ  สาธารณภัยดังกลาวไดอยางปลอดภัย 

และวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัย ในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความ

ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ

การกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมินนี้เปนกระบวนการท่ี

สําคัญในการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

   (2.1) การประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (initial assessment) ใหดําเนนิการภายใน 3 ชั่วโมง

แรก โดยรวบรวมขอมูลมาประเมินและวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (ขอมูลกอนเกิดภัย ขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

รายงานจากสื่อตางๆ เอกสารสรุปขอมูลสําคัญ) เชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรัพยากร ขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ประสบ

ภัย ขอมูลดานการเกษตร เปนตน 

   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ใหดําเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัยตอเนื่อง

ไป 72 ชั่วโมง โดยเปนการประเมินเพื่อรวบรวมขอมูลความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดาน ทั้งผูประสบภัย โครงสราง

พ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม  และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลําดับความสําคัญกอนและหลังในการใหความชวยเหลือ

เบื้องตน เพ่ือใหการดําเนินความชวยเหลือมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน โดยใหความสําคัญกับ

การชวยชีวิตเปนความเรงดวนในลําดับแรก 

   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหดําเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือ

อยางนอยภายใน 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นท่ีประสบภัย ซึ่งเปนการประเมินเพื่อใชในการฟนฟูระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาวไดอีกดวย โดยตองประเมินมูลคาความเสียหายในมิติตาง ๆ ทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม 

ประมาณการดานการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลืออยางตอเน่ืองตามความจําเปน 

ท้ังน้ี จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในแต

ละดาน 

   การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ  

เชื้อชาติ  ศาสนา กลุมเปราะบาง 

   เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูลที่ไดมาทําการ

วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุปเสนอ

ผูอํานวยการทองถิ่นเพ่ือบรหิารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึงรวมถึงการขอรับความตองการ
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ความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม  การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ

การกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

    ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ 

1 (Initial Disaster Assessment Form) 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 

    หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พิจารณา

เห็นวามีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการตาม

ระเบียบที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

        (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ     

สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

        (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

          (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนย 

รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547 

       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

โดยที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 

                  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล 

            เปนการรายงานขอมูลขาวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานพรอมทั้งรายงาน

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งดานสถานการณสาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัยดานการใหความชวยเหลือ 

และดานอื่นๆ ที่จําเปน โดยใหคํานึงถึงความถูกตอง ความชัดเจน และรวดเร็วตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

      (4.1) ใหผูนําชุมชนสํารวจความเสียหายและความตองการเบ้ืองตน แลวรายงานให ศูนยบัญชาการ

เหตุการณ และรวบรวมความเสียหายและความตองการเบ้ืองตน 

         (4.2) ใหศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการฉ ุก เฉินองค การบริหารสวนตําบลโนนกอกรายงานสถานการณ 

สาธารณภัย ตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับชั้นท่ีเหนือข้ึนไป 

        (4.3) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกรายงาน

สถานการณสาธารณภัยตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับชั้นที่เหนือขึ้นไป 

     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

  ศูนยพักพิงชั่วคราวเปนสถานท่ีซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับผูประสบภัยที่จําเปนตองยายออกจากที่อยู

อาศัยเดิมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไมสามารถอาศัยอยูได ผูบัญชาการเหตุการณ จะสั่งการให

ดําเนินการเปดศูนยพักพิงขึ้น โดยผูประสบภัยจะอาศัยอยูชั่วคราวจนกวาสถานการณภัยจะยุติ หรือที่อยูอาศัยเดิมจะ

ไดรับการฟนฟู/มีการซอมสรางใหสามารถอพยพกลับไปอาศัยได  

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการศูนย 

พักพิง โดยจะตองสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานใหแกผูประสบภัยไดอยางพอเพียง ท้ังการบริการดาน
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โภชนาการอาหาร และน้ําดื่ม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดยจะตอง

ดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปดศูนยพักพิงช่ัวคราว 

      (1) จัดใหมีการทําทะเบียนผูอพยพอยางละเอียดโดยคํานึงถึงกลุมเปราะบางทางสังคม เพื่อใหทราบ

ความตองการพ้ืนฐาน และความตองการพิเศษของผูอพยพ ทั้งขอมูลประชากร ขอมูลสวนบุคคล และรายงานใหศูนย

บัญชาการเหตกุารณทราบ 

  (2) จัดใหมีอาหาร น้ําดื่ม และความตองการพิเศษอยางพอเพียง เชน นมเด็กทารก 

  (3) จัดใหมีการกําหนดพื้นที่อาศัยภายในศูนยพักพิงชั่วคราวโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ของผูอพยพ  

ซึ่งหมายความรวมถึงขอจํากัดทางการแพทย ประเดน็ทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดวย  

     (4) ใหศูนยพักพิงชั่วคราวจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เพ่ืออํานวย  ความสะดวก

ใหแกผูอพยพ ใหเพียงพอ และทั่วถึง 

  (5) จัดใหมีระบบการแพทยและสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนยพักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผูอพยพ 

5.2 การบริหารศูนยพักพิงช่ัวคราว   

    (1) คัดเลือกสถานที่ตั้งศูนยพักพิง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซ้ําอีก ตองมี

การคมนาคมสะดวก มีความพรอมของสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา เปนตน เปนพ้ืนท่ีที่อยูเหนือระดับน้ําทวม 

และตองมีพ้ืนที่เปนคลังสินคาของบริจาค พ้ืนท่ีสําหรับคลินิก และสํานักงาน  

  (2) การบริหารจัดการขอมูลในศูนยพักพิงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่สุดของการบริหารจัดการศูนย

พักพิง โดยขอมูลท่ีจําเปนตองเก็บบันทึก ประกอบดวย ขอมูลประชากรผูอพยพ ขอมูลสวนบุคคลของผูอพยพ ขอมูล

ดานธุรการ  

           (3) การจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราวและการอํานวยความปลอดภัย  

     (3.1) ประสานงานลวงหนากับหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพในการ

จัดพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับจํานวนประชาชนที่จะอพยพเขามา หากเนื้อที่ไมเพียงพอจะตองจัดหาสถานที่ปลอดภัยแหงอื่น

ไวรองรับ โดยศึกษาจากฐานขอมูลประชากรในชุมชนหรือหมูบานเปาหมาย  

     (3.2) จัดเตรียมสถานท่ีใหมีระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐานใหแก ผูอพยพตามมาตรฐานขั้นต่ํา  

    (3.3) จัดแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนของแตละครอบครัวหรือของแตละชุมชนใหเปนระเบียบ เพื่อให

เกิดความสะดวกแกการส่ือสาร การสงเคราะห และการเก็บขอมูล  

    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกําลังจากเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่หรือใชกําลัง

จากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยแกผูอพยพ 

          (4) การดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ  

     ศูนยพักพิงชั่วคราวควรประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกําลังสายตรวจ  ไปดูแล

บานเรือนของผูอพยพเปนระยะๆ หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอศูนยพักพิงชั่วคราวอาจขอรับกําลังสนับสนุน

จากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผูอพยพ แตสิ่งสําคัญที่สุดคือขอมูล

สถานการณภัยพิบัติที่เปนปจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนําขอมูลกลับมารายงานหัวหนาศูนยพักพิงชั่วคราว 

เพื่อแจงขอมูล/ขาวสารแกผูอพยพโดยเร็ว จะทําใหผูอพยพหมดความกังวลในความปลอดภัยในทรพัยสินของตน 
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          (5) การอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ 

 ดูแลดานความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน น้ําบริโภค น้ํา

อุปโภค กระแสไฟฟา ใหเพียงพอกับความตองการ จัดสัดสวนพื้นที่รักษาพยาบาล พ้ืนที่ซักลาง พ้ืนที่ตากผา พื้นที่ออก

กําลังกาย พ้ืนที่สันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจใหสอดคลองกับจํานวนผูอพยพ และการจัดระบบรับของบริจาค 

โดยจัดใหมีสถานีรับบริจาค สํารวจความตองการรับของบริจาค ตามลําดับความสําคัญสําหรับ แตละครอบครัว หรือแต

ละกลุม เม่ือมีของบริจาคมาถึงใหพยายามกระจายแกผูอพยพตามความตองการอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

    (6) การแจงความเคลื่อนไหวของสถานการณ 

ศูนยพักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยางใกลชิดและตอเนื่องจากทางสื่อ

ทุกทางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวนําขอมูลขาวสารดังกลาวมาแจงแกผูอพยพทุกระยะ เพ่ือให  ผูอพยพผอนคลาย

ความวิตกกังวล และเมื่อมีขาวสารยืนยันอยางชัดเจนจากผูบังคับบัญชาถึงการยกเลิกสถานการณใหรีบแจงผูอพยพ

เตรยีมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตั้งตอไป 

กําหนดใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล)  หรือสวน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง

ชั่วคราว และประสานงานที่เก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 

รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และจังหวัด  เพ่ือประสานการปฏิบัติใน

การจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 

5.3 การปดศูนยพักพิงชั่วคราว  

 เมื่อสถานการณภัยยุติ และผูอพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยูอาศัยเดิมหรือที่อยูอาศัยใหมให

ดําเนินการ 

 (1) จัดใหมีการแจงการปดศูนยพักพิงชั่วคราวใหผูอพยพทราบลวงหนา พรอมจัดทําทะเบียน 

ผูอพยพกลับอยางเปนระบบ 

   (2) ประสานการเตรยีมความพรอมอพยพกลับตามแผนการสงกลับ 

   (3) ใหมีแจงประกาศปดศูนยพักพิงชั่วคราวอยางเปนทางการ พรอมท้ังรายงานให  ศูนยบัญชาการ

เหตุการณที่รบัผิดชอบทราบ 

  ท้ังนี้ ในทุกระยะการดําเนินการใหรายงานขอมูลใหผูบัญชาการเหตุการณทราบเปนระยะ เพ่ือเปน

ขอมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ จนกวาเหตุการณจะยุติ ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกเปนหนวย

รับผิดชอบหลัก ในการจัดทําคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว โดยขอความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดในการใหคําแนะนําในการจัดทําคูมือการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราวใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 
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   บทที่ 6 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 

  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยไดบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว จะเขาสูการจัดการสาธารณภัยในระยะ
ฟนฟู โดยใชกระบวนการฟนสภาพ (Rehabilitation) และซอมสราง (Reconstruction) ซึ่งเปนการดําเนินการ  เพ่ือปรับสภาพ
ระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัย ใหกลับสูสภาวะปกติ หรือ
พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิมตามความเหมาะสม โดยแบงระยะเวลาในการดําเนินการออกเปน 3 ระยะ ไดแก  

 1) ระยะสั้น เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหาและการบรรเทาหรือการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินได
ผานพนไปแลว เปนการใหความชวยเหลือเพ่ือยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบ 
รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ําขึ้นอีก การประเมินความเสียหายข้ัน
พ้ืนฐาน การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ  

 2) ระยะกลาง เปนการดําเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยใหอยูในพื้นท่ีปลอดภัย ฟนฟูหรือ
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพจิตใจ รางกาย 
และสังคมของผูประสบภัย  

 3) ระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง เชน การซอมสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เปนตน 
ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ 
และดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟนฟู  

 6.1.1 แนวคดิการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เปนมาตรฐานไดนําแนวคิด “การพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกตใชในการดําเนินการตาง ๆ มุงใหความสําคัญกับการลด
ความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปนชุมชนหรือสังคมท่ีมีความพรอมรับและ
ฟนกลับเร็วตอสาธารณภัยอยางยั่งยืน (Resilience) ประกอบดวย แนวทางมาตรการตาง ๆ ทางดานการฟนฟู ไดแก 

1) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไม
จําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว                

2) ผูประสบภัยมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ที่จะ
ดําเนินการ  

3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดําเนินการฟนคืนสภาพ และการสรางใหม
เสมอ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยูและปองกันความเสี่ยงใหมไมใหเกิดขึ้น  

4) การดําเนินการซอมสรางใหเร็วขึ้นเทาที่สามารถทําไดเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยเฉพาะ
ทางดานการดํารงชีวิต (Building Back Faster)  

5) การสรางใหมใหมีความมั ่นคงแข็งแรงกวาเด ิม (Building Back Stronger) เพ่ือใหสามารถทนตอ       
สาธารณภัยในอนาคตไดยาวนานขึ้น  

6) การใหความสําคัญกับการซอมสรางแกกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด 
(Building Back Inclusively) และ  
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7) การปรับวิถีชีวิตที่ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหมท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตทั้งนี้ หากรัฐสามารถดําเนินการฟนฟูไดตามแนวทางดังกลาวแลว จะสงผลตอการใชงบประมาณ
ในการลงทุนดานการฟนฟูที่มีประสิทธิภาพและคุมคาอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟนสภาพ และ

การซอมสรางเปนการดําเนินการที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน และมักจะถูกกําหนดไวเปนสวนหนึ่งใน

แผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนมาตรการทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีรัฐจะตองใหความสําคัญในการ

ดําเนินการเปนลําดับตน ๆ เพื่อสรางความพรอมรับและฟนกลับเร็วใหแกประเทศ  ดังแผนภาพที่ 6-1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.2 เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

  การประเมินเปนกิจกรรมสําคัญที่กําหนดไวในการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือ ดานมนุษยธรรม 

เพื่อใหไดขอมูลความตองการความชวยเหลือของผูประสบภัยที่สามารถนํามาวิเคราะห ประมวลผลและนําไป

ประกอบในการดําเนินมาตรการความชวยเหลือตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยกระบวนการประเมินตาม

หลักสากล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) กอนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในชวงนี้จะเปนการเตรียมพรอมการประเมินและการ

วางแผนในการรวบรวมขอมูลกอนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบดวย    ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะท่ี 1 เปนการ

ประเมินเพ่ือวิเคราะหผลกระทบเบื้องตน (Initial Assessment) ภายใน 3 วันแรก โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนสวนใหญ 

ระยะที่ 2 เปนการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid Assessment) ตอจากระยะที่ 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือ

วิเคราะหผลกระทบและดําเนินการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขอยางเรงดวน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใชแนวทางการ

ประเมินความเสียหาย      และความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เปนเคร่ืองมือ

ในการประเมิน ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสํารวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะท่ี 

3 - ระยะท่ี 4 เปนการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ตอเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในรายละเอียดของแตละ

สาขาหรือภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบ เพ่ือนําขอมูลการประเมินที่ไดไปสูกระบวนการวางแผนฟนฟูตอไปโดยจะใชแนว

ทางการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)  เปนเครื่องมือในการ

ประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2          

พัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

แผนภาพท่ี 6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  

แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

6.2 เปาประสงค 

6.2.1 เพื่อฟ นฟูใหผู ประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั ่วถึง  ตอเนื ่อง เปนธรรม     

สอดรับกับความจําเปนในการใหความชวยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ  

6.2.2 เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติหรอืใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

6.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน  

 

  

  

 การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) เปน

เคร่ืองมือที่เก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดของแตละภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปวิเคราะห ประมวลผล และ

วางแผนในการดําเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือฟนฟูอยางยั่งยืนตามความจําเปน โดยใชขอมูลความเสียหาย ความสูญเสีย 

ผลกระทบ และความตองการในการฟนฟู 

กลยุทธที่ 1 พฒันาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย  

(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานแบบประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) 

เพื่อใชเปนกรอบการประเมินความตองการของภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก สํารวจความตองการ

ของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจาก

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณ

ฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม 

การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปน

ขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึง

ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางใน

การสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  (1.2) องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (1) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

   (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการชวยเหลือจาก

ภายนอก 

   (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอหรือความ

ลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

  (1.3) สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสํารวจขอมูล

ดังตอไปนี้ 

   (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเคร่ืองใช ที่พักพิง สุขภาพ 

สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยใหคํานึงถึง

การฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (2) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งกอสรางตางๆ 

การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

  (1.4) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จัดตั้ง

คณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และความ

ตองการเบ้ืองตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

  (1.5) ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบ้ืองตน โดยงบประมาณที่อยู ในความ

รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรืองบอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
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      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ เชื้อ

ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(ทั้งนี้ ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยใชแบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จัดใหมีทีมประเมิน 
PDNA ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคูมือเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

(1) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูดานตางๆ  

               กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จัดทําแผนฟนฟูทั้ง

ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดําเนินการตามหลักการ ดังน้ี 

(1.1) การฟนฟูระยะสั้น 

  เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพ่ือสนองความ

ตองการที่จําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึง

การจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ําขึ้นอีก การประเมินความเสียหาย

ของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ โดยมแีนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1.1.1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 

เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา ปองกัน

ควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิตสังคมของผูไดรับ

ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน โดยให

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลโนนกอกเปนหนวยงานหลัก โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 

 - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให

ความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 

 - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนในการ

สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย 

 - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปน

หลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการ

สงเคราะหและฟนฟู 

 - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหายกลับมา

ดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีที่ตองอพยพจาก

พ้ืนท่ีอันตราย 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการดานการฟนฟู 
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 - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ ในกรณีท่ี

ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของ

ผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

 - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็กกําพรา 

นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

(1.1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว 

(1.1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคนืสูสภาพปกติ

โดยเร็ว 

                       (1.1.2) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ  ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณ  

สาธารณภัยใหกลับสูสภาพที่สามารถใชงานได ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะโครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใชเวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนด

แผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเร่ิมตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ทําความสะอาดบานเรือน  ชุมชน  และสิ่งสาธารณประโยชน  ในพื้นที่ประสบภัย และ

ขนยายขยะมูลฝอย 

(2) ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกที่เกิดเหตุดําเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยปรับสภาพ

ภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

(3) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ใหหนวยงานที่

รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรบัความเสียหาย ดังนี้ 

  - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 

- ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิ และแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 

- ระบบไฟฟา ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 

- ระบบประปา  ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 

(4) ใหร้ือถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และ

อาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(5) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 

สถานท่ีทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดมิ 

(6) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง ของอาคาร

เบื้องตน  การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สํานักชลประทานที่6 โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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(3) การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

(3.1) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเน่ืองโดยการประสาน และสนับสนุนชุมชนที่ประสบ

ภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

สภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

     - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา ไฟฟา ระบบ

โทรคมนาคม เปนตน 

     - การฟนฟูและเสรมิสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

            ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนหนวยหลักในการฟนฟูและเสริมสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมทองเท่ียว 

และหนวยงานที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

 (3.2) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใชเวลาหลาย

เดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดีย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย ใหสามารถรองรับสาธารณ

ภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

     - ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน

กิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมี

ความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน การให

ความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง 

การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการ

ชวยเหลือ 

        - ใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการ

เสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไข

ปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น

อีก 

        - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ

ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวา

หรอืปลอดภัยกวาเดิม 
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 การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) เปนการนํามาตรการดานการฟนฟูฟนสภาพ 
และซอมสราง มาใชเพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมและปองกันไมใหความเสี่ยงใหมเกิดข้ึน และการปรบัวิถีชีวิตท่ี
ไมคุนเคยใหเปนสิ่งปกติใหม (New Normal) รวมถึงการนําผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนใน
การฟนฟูอยางยั่งยืน ดังนี ้

  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดใหมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อให 

มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดยจัด

เวทีประชุมหารือเพ่ือบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสําคัญ เชน ระบุขอบเขต ลักษณะสําคัญของ

ผลกระทบจากภัย การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุ และติดตามการแกไขความ

ขัดแยง และการลดความแตกตาง รวมถึงการประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ

ประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูบริการดานสุขภาพ และการบริการสังคม  

  เสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วของทองถิ่นในการ

บริการดานสุขภาพ และการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข 

สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย  

 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัย 

  จัดใหมีการบูรณะ และการกอสรางท่ีอยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม หรือพัฒนาที่

อยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการของท้ังชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งนี้ 

ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและ 

ลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน 

  เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุลวงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวของกับ

หนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคสวนโครงสราง

พ้ืนฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐาน สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้: พลังงาน น้ํา เข่ือน 

การสื่อสาร ระบบการขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดสง) สถานที่ทําการของรัฐบาล สาธารณูปโภค  

การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร 

รวมถึงสถานท่ีทําการสําหรับการใหบริการ ไดแก ความปลอดภัยสาธารณะการบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ เปนตน 

              (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรพัยสินทางประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโต

และฟนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะ และปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัย

กวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน โดยเปนการกระตุนใหหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึง

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) 
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หนวยงานภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญตามแผนปฏิบัติการทองถ่ินที่กําหนด

วิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนไดตรงและเพียงพอ 

 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ 

 สงเสริมและสนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงดานเกษตรกรรมคืนสูสภาวะที่มั่นคง และ

พัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งย่ังยืน และสามารถอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจได  ทั้งนี้ 

สาธารณภัยไมเพียงแตสรางความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น แตยังเกิดความเสียหายใหกับตลาดสินคาและบริการ

ท้ังหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง และมีความสามารถ

ในการอยูรอดขึ้นอยูกับการปรับตัวอยางรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การเปดดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และ/

หรือ การสรางธุรกิจใหม การดําเนินธุรกิจทําใหมีการจางคนงาน การจัดหาบริการใหและตอบสนอง ความตองการของ

ชุมชน รวมถึงการสรางรายไดอีกคร้ังซึ่งเปนการชวยเหลือชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟนฟูดานอ่ืนๆ ท่ี

มีความจําเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีสวน

รวมของภาคเอกชนเปนประเด็นสําคัญท่ีไมอาจจะมองขามไดในฐานะที่เปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ 
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บทที่ 7 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงใหเห็นแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถ่ีมากขึ้น ทั้งการ
เกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ทําใหการพัฒนา
ตาง ๆ หยุดชะงัก สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก จึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
ยกระดับความรวมมือในเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) เพ่ือดําเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน 
(Common Goals) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองสรางความเปนหุนสวน
การจัดการสาธารณภัยและประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในทุกๆ 
ระดับรวมกับประเทศตางๆ และหนวยงานภาคีเครือขายในระดับสากล โดยการนําแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับ
โลกที ่เกี ่ยวของเช น การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวต อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใชกับแผนพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังตองสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยท้ังระบบของประเทศผานการเรียนรูรวมกัน สรางระบบการบูรณาการทรพัยากร
ท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อสรางความรวมมือ ความรู
ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยง และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง (Risk-Informed) ใหเกิดความตระหนักใน
การลงทุนที่คํานึงถึงความเสี่ยงและประโยชนท่ีไดรบัอยางรอบดานและสมดุล อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 7.1 แนวคิดการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัยเปนหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่ งตองอาศัยความรวมมือ 
แบบเปนหุนสวน (Partnership) จากทุกภาคสวนในทุกระดับอยางครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแตละประเทศ
ตองเห็นพองรวมกันในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงการประชุมหารือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตอยางเปนรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสงเสรมิ
บทบาทของประเทศไทย ใหมีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่งและยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ 
(Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพมีพลัง (Synergy) 

 7.2 เปาประสงค 
 7.2.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนัก และเขารวมเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางย่ังยืน  
 7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ   
 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางมีเอกภาพ 

 7.3 กลยุทธการสงเสริมการเปนหุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือของหนวยงานภาคีเครือขายตามแนวทางของกรอบ
การพัฒนาระดับโลก องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จึงไดนําแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่งมุงเนน การสงเสริม
และประสานความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่สอดคลองกับกรอบ
นโยบายตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จะไดรับประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะ
ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเปนแนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริมการเปน
หุนสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ดําเนินยุทธศาสตรการเปน
หุนสวนดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังน้ี 



๘๙ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

 (1) ใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความรวมมือทางวิชาการ
ดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพ่ือนบานที่มีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดทําโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม ในภาค
สวนตางๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เปนตน  
 (3) รวมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปองกันและลดผลกระทบ เชน การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย 
การพัฒนาระบบแจงเตือนภัย การจัดทํากรอบและแผนการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนตน 
 (4) เขารวมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องคความรูทางวิชาการ และการฝกซอมดาน
การจัดการสาธารณภัย การฝกการรบัและใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เปนตน 
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บทที่ 8 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือที่ ใช เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน โดยการพัฒนาคน องคกร 

หนวยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทํางานที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการ

จัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใชระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม ภายใตกรอบแนวคิดการ

พัฒนานวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ การวิจัย
และการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจความ

ตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการปองกันและจัดการสาธารณภัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหดียิ่งขึ้น  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโนมทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพ่ิมข้ึน มีลักษณะการเกิดที่ไมแนนอนผันผวน

ตลอดเวลามีความซับซอนทําใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไมสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยและการสรางการจัดการสาธารณภัยรูปแบบ
ใหม เพ่ือตอบสนองตอการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซอนเพ่ิมขึ้น โดยใชกรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการที่มุงเนนการสรางการมีสวนรวมการสรางภูมิคุมกันจากสาธารณภัยในทุกภาคสวนโดยมีชุมชนเปนฐาน 
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) เปนแนวทางและวางรากฐานใหชุมชนม ีส วนร วมก ับ

หนวยงานภาครัฐอยางเขมแข็ง การพัฒนาศักยภาพใหชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณ
ภัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย โดยใชความคิด

สรางสรรคเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน การบริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใหมๆ (Service, Product, 
Process) ที่มีคุณคา (Value Creation) สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยที่ดีขึ้นเปนมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

 

   8.2 เปาประสงค 
          8.2.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนําระบบอัจฉริยะในการ

สรางระบบบรหิารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปญญา  
          8.2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดวยการรูเทาทันภัยใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค และการมีสวน

รวมของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน (Stakeholder) 
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         8.3 กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสรางนวัตกรรมดานสาธารณภัย 

 

 

 

สารสนเทศดานสาธารณภัยสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแตการปองกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
เขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไวเปนระบบเดียวกันและนํามาวิเคราะหประเมินผลเพ่ือใชในการตัดสินใจ 
การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพรสูสาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก  ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการใชแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใตแพลตฟอรมท่ี
กองอํานวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด เพื่อใหพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานชุดขอมูลสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานสาธารณภัยเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนําระบบมาตรฐานกลางฐานขอมูลไปดําเนินการ
จัดทํา พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได ฐานขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก 

(1) ขอมูลดานพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(2) ขอมูลดานทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ เครือขาย ผูเชี่ยวชาญ 
(3) ขอมูลขอมูลทางสังคม ขอมูลทางสาธารณูปโภค ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ  
(4) ขอมูลดานการใหความชวยเหลือ ความเสียหายและการฟนฟู  

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

สาธารณภัยดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟู ที่มีความ
ถูกตอง แมนยํา รวดเร็วบนพ้ืนฐานหลักวิชาการท้ังมิติดานเศรษฐกิจและสังคม และนําไปใชในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในพื้นที่ ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศ ดานการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต
ระบบที่กองอํานวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทําระบบนําเสนอขอมูลการเขาถึงขอมูล สนับสนุนการใชประโยชนจากการ
ใชระบบสารสนเทศดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน ระบบสืบคน การคัดกรอง วิเคราะห การแสดงผล
ดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใตแพลตฟอรม (Platform) สารสนเทศที่กองอํานวยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลางกําหนด 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณภัย 
 



๙๒ 
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การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จําเปนตองใชองค

ความรูจากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ นอกจากนี้จําเปนตองมี

กระบวนการเผยแพรถายทอดองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเพิ่ม ขีดความสามารถให

บุคลากรดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู นําไปสูการเตรียมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูดานการจัดการความเสี่ยง        

จากสาธารณภัย ดังนี ้

(1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  

     กําหนดใหมีการสงเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพ่ือประยุกตใช ในงานดาน

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อใหเกิดการสรางและการใชนวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน ตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่น และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนปองกันและลดผลกระทบไดอยางเหมาะสมตาม

บริบทของพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูในดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย  

กําหนดใหมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในบทบาทหนาที่ โดยการสงใหมีการฝกอบรม พัฒนา     

องคความรูในดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานระหวาง

หนวยงาน 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมกระบวนการจัดการความรูดานสาธารณภัย  

กําหนดใหมีการถายทอดองคความรูสูสาธารณะดวยวิธีการตางๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา สัมมนา อบรม 

สื่อออนไลน ตลอดจนสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ สังเคราะหบทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี (best practice)  

การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยในทองถิ่น เพ่ือถายทอดความรูดานสาธารณภัยแกทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ

ทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร 

 

 

  

 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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การสื่อสารเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุเปาหมายไดอยาง

รวดเร็ว ทั่วถึง คุมคา โดยเฉพาะสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการความเสี่ยงจาก    สา

ธารณภัย รวมถึงเปนเคร่ืองมือในการแจงขาวสารและเผยแพรขอมูลสาธารณภัยแกประชาชน ใหรับทราบอยางทั่วถึง

สามารถลดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน ท้ังน้ี การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนา

ระบบสื่อสารจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสาร การกระจายขอมูลขาวสาร นําไปสูการสรางมาตรฐานการสื่อสารการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนกอกมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาและสราง รูปแบบการสื่ อสารความเสี่ ยงจากสาธารณภัย 

สูสาธารณะ  

       กําหนดใหมีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ ที่มีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันตอสถานการณ 

เชน การสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย เกมส แอพพลิเคชั่นบน Smart Phone เว็บไซต

รวมถึงเปนชองทางในการโตตอบ รับและสงขอมูลความเสี่ยง โดยความรวมมือภาครฐั และภาคเอกชน ไปยังประชาชน

ทุกกลุม รวมทั้งกลุมเปราะบาง และนักทองเที่ยวที่เขาใจไดงายและสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผน

เตรยีมความพรอมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางเกิดสาธารณภัย  

 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจงเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early Warning 

System) ท่ีสามารถแจงเตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  

  กําหนดใหมีการแจงเตือนสถานการณสาธารณภัย ขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด        

สาธารณภัยใหประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ โดยตองมีความแมนยํา รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้นท่ีและเหมาะสมกับ

ประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลยุทธที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ              
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 การลงทุนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถดําเนินการไดทั้งมาตรการดานโครงสรางและ 

 

 ดานไมใชโครงสราง เชน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใชกระบวนการสราง
ความเปนหุนสวนเขามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหบรรลุ
เปาหมาย เพื่อสรางรากฐานใหมีความมั่นคงและยั่งยืน  
 องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนมีการลงทุน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 
   กําหนดใหมีการสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนดานการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเปนขอมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ สงเสริมใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่น จัดสรรงบประมาณในการปองกัน
และลดความเสี่ยงดวยการลงทุนในการบํารุงบูรณะโครงสรางพื้นฐานเดิมและกอสรางโครงสรางพื้นฐานใหมดวย
นวัตกรรมท่ีตอบโจทยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การกอสรางระบบปองกันนํ้าทวม ระบบชลประทาน
สําหรับภัยแลง  
                  (1.2) ภาคเอกชน สงเสริมใหหนวยงานภาคเอกชนในพื้นที่ลงทุนดานโครงสรางเพื่อปองกันและลด
ความเสี่ยงของตนเอง เชน สรางคันปองกันน้ํารอบนิคม การลงทนุในระบบดานการปองกันอัคคีภัย ดานพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน สงเสริมใหประชาชนสรางพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนที่ทํากินของตนเองใหมีความ
ปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   กําหนดใหมีการสนับสนุนเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเปนเจาของรวมกันในการดําเนินการ ผลประโยชน  
และความรับผิดชอบ เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและชมุชนรวมดําเนินโครงการดานการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย  
   กําหนดใหมีการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย เชน การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให อปท. ยกเวนหรือลดภาษีสําหรับ
ผูประกอบการและประชาชน เพ่ือจูงใจใหตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การสราง สิ่งปลูกสรางเพื่อ
รองรับสาธารณภัย การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมธุรกิจประกันภัยเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใหทั่วถึงและเปนธรรม  
    กําหนดใหมีการสงเสริมใหผูประกอบการ และประชาชนทําประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง และลด
ภาระที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  
 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการลงทุนดานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีสวนรวมจากภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาสังคม 
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     การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
โดยสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานรวมกันอยางสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการสราง 
ชุมชนท่ีมีภูมิคุมกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมท่ี 
มีความปลอดภัย 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก มีแนวทางปฏิบัติเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ
จัดการ  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังน้ี 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัครและอื่น ๆ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจาหนาที่รัฐ โดยสงเสริมการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมวางแผนในการจัดการความเสี่ยงจาก    
สาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สรางจิตสํานึกการทํางานรวมกันและการแสวงหาผูรวมดําเนินการ โดยการเสริมสราง องคความรูดาน
การจัดการสาธารณภัย โดยการฝกอบรมใหความรูดานการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกผูนําชุมชนรวมถึงคน
ในชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเขามามีสวนรวมในทุกภาคสวนทุกขั้นตอนของ
การจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สรางขอตกลงและรวมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)  โดยสราง
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุงเนนการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากใน
รูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางในการวางแผนเตรียมพรอมรับมือปองกันจัดการบรรเทาและฟนฟู
ความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือทบทวนผลการดําเนินงานการดําเนินการรวมกัน วามี
ความกาวหนาหรือประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว และนําผลจากการติดตามและประเมินผลมาใชพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอไป 

  (1.4) สรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายอยางย่ังยืน โดยใชงานวิจัยในการแสวงหาทางเลือก
ในการทํากิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนําเครือขาย เชน การฝกการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การสรางระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางพอเพียงในการให
ความชวยเหลือหรือแกไขปญหา 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศกัยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster 

Risk Management : CBDRM) เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความ

เสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางแกปญหาในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการ

ระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือจึงเปนเคร่ืองมือในการ

เตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินใหนอยที่สุด

รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในขั้นตอนการ

เตรียมความพรอม เชน การศึกษาขอมูลการวิเคราะหขอมูลภัย การแจงเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 

     

กลยุทธท่ี 5  เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



๙๖ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดดําเนินการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือ

กับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ ตามหลักการจัดการความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) รวมกับ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนประจําทุกป 

  (2.2) การพฒันาศักยภาพชุมชนหรือเมืองใหมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับสถานการณ

สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสรางศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัยของชุมชนและเมือง (Community  Base  Disaster  risk  Management)  ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะ 

บนกรอบแนวคิด “ความพรอม รับมือและฟนกลับเร็ว (Resilience)” ทั้งน้ี มีแนวปฏิบัติตามการสรางเมืองปลอดภัย

อยางยั่งยืนของสํานักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 10 ประการ ดังนี้ 

(2.1) จัดต้ังองคกรเพื่อสรางการรับรู ความตระหนัก และเตรียมความพรอมดานการลดความเสี่ยงจาก    

สาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสรางแรงจูงใจทุกระดับในสังคมใหมีการลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงขอมูลภัยและขอมูลความเปราะบางใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัยเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม 

(2.4) ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยคํานึงถึงปจจัยทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2.5) ประเมินและปรบัปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลใหมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 

(2.6) บังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยจาก       สา

ธารณภัยอยางเทาเทียม  

(2.7) อนุรักษระบบนิเวศวิทยา และจัดใหมีแนวปองกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใชโครงสรางทาง

ธรรมชาติ 

(2.8) พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนาและเสริมสรางศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง

การฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2.9) ประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการฟนสภาพ  และซอม

สรางที่อยูอาศัย และสภาพชีวิตความเปนอยูของผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางมาตรการท่ี

สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทที่ 9 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไปสูการปฏิบัติ 

      การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย  
     1) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
     2) การติดตามประเมินผล  
     3) การวิจัยและพัฒนา    
     4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
 

     9.1 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกพ.ศ.2564-

2570 ไดจัดทําขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอพ.ศ.2564 

และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร แนวคิดการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณตางๆ นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ 

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโนมสถานการณทางสังคม รวมทั้งการ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผานมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน โดยการขับเคลื่อนแผน

ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

9.1.1 กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

โนนกอก พ.ศ. 2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

พ.ศ.2550 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น

ของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรบัผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 

9.1.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก พ.ศ.2564 มีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแล

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลตางๆ อยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

(1) เสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคญัของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            

และยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การสื่อสารและถายทอดแผน 

โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ การอบรม และซักซอมการปฏิบัติจากการจําลองฉากทัศน เปนตน และการเสริมสรางการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนในทุกระดับ โดยสรางความเปนเจาของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 (Sense of Belonging) เชน ผลักดันแผนงาน โครงการและ

กิจกรรม บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน  



๙๘ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

 (2) จัดทําแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสูการปฏิบัติผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการระดับหนวยงานสูระดับพ้ืนท่ี 

โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมีเปาหมายและตัวชี้วัด ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 (3) ผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกหนวยงาน  

โดยการจัดประชุมหารือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกพ.ศ.2564-2570 

รวมทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และการจัดสรรงบประมาณใหแกระดับพ้ืนที่ 

 (4) จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนเผชิญเหตุ

ใหสอดคลองกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใช ยานพาหนะ เคร่ืองหมาย สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดใน

การแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และสําหรับใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

 (5) กําหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้งนโยบาย และกฎหมาย

ตาง ๆ โดยมีแนวทางดําเนินการของแตละภาคสวน ดังนี้ 

ตารางที่ 9-1 : แนวทางดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก พ.ศ.2564 รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนใน
ชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับ        
สาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

-อบต.โนนกอก 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

2 จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      อบต.
โนนกอก อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเน่ือง เพื่อใชเปนกลไกและเวทีใน
การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดาน
การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม การรวม
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

-อบต.โนนกอก 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอําเภอเกษตรสมบูรณและจังหวัดชัยภูมิ อยางตอเนื่อง เพ่ือ

เชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    

พ้ืนที่เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 

- อบต.โนนกอก 

- สนง.ปภ.จว.ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต5.  

จ.นครราชสีมา 

4 จัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.โนนกอก การรวมฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อบต.โนนกอก 

- สนง.ปภ.จว.ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต5.  



๙๙ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความชํานาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

จ.นครราชสีมา 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

5 จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน

ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด งบพัฒนาทองถิ่น

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกร    

สาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 

- อบต.โนนกอก 

- สํานักงานจังหวัด

ชัยภูมิ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

6 กําหนดแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีที่มุงเนนการ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวน

รวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ 

ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัด    

และกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ

ของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปนกรอบแผนงาน/

โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- อบต.โนนกอก 

- สํานักงานจังหวัด

ชัยภูมิ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    

สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

- อบต.โนนกอก 

- สพป. 

- สพม. 

8 สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.โนนกอก 

-อบต.โนนกอก 

 

9 การติดตามและประเมินผลโดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ  ทั้ง

สวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให

ผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตาม

และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทสาธารณภัย 

อบต.โนนกอก ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ ปลายแผน พรอมท้ัง

พิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

- อบต.โนนกอก 

- สนง.ปภ.จ. ชัยภูมิ 

- ศูนย ปภ. เขต 5 

- สํานักงานจังหวัด 

ชัยภูมิ 



  

    แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564

 

  

 

 

แนวทางขับเคลื่อน    น โ ย บ า ย                                                                                                                       ยุ ท ธ ศ า ส ต ร                                                 การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

 

เชือมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์ และ

มาตรการในการลดความเสียง           

จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดบั      

ให้เกดิการบูรณาการการดาํเนินงาน

และการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน 

การจดัสรรทรัพยากรเพื่อใชประโยชน

รวมกันของหนวยงานภาครัฐรวมกับ

องคกร ภาคีเครือขาย  

และภาคสวนตางๆ 

การศกึษา วิจยั และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนาํองคค์วามรู้การลดความเสียงจากสาธารณภยัสู่การขบัเคลือนแผน 

ไปสู่การปฏิบตัิ 

(2) การสือสารความเสียงจากสาธารณภยัและเผยแพร่ความรู้ผา่นสือต่าง  ๆทีครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทงักลุ่มเปราะบาง 

( ) การจดัทาํแผนปฏิบติัการในการป้องกนัละบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และ

แผนอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการลดความเสียงจากสาธารณภยั  

(2) การประเมินความเสียงจากสาธารณภยั เพือการวางแผนและเลือกใชม้าตรการลดความเสียงจากสาธารณภยั 

( ) การลงทุนดา้นการจดัการความเสียงจากสาธารณภยั แบบสร้างความเป็นหุน้ส่วน 

(4) การฝึกอบรม การฝึกซอ้ม และการทดสอบสาธารณภัย (แนวทางปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัในทุกรูปแบบ) 

(5) การพฒันาชุมชนหรือเมืองใหม้ีขีดความสามารถ รู้เท่าทนัภยั โดยปรับใชแ้ละพฒันาระบบอจัฉริยะ            

ในการจดัการความเสียงจากSmart Community/ City) 

(1) การกําหนดใหหนวยงานหลกัและภาคเีครือขายความรวมมอื จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ

งบประมาณ บุคลากร องคความรู ขอมูล เปนตน) และการลงทนุเพือ่การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(2) การจัดใหมีระบบและกลไกการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การเชือ่มโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพื้นที ่ทั้งในระดบัภูมิภาค และนานาชาติ  

(4) การเพิม่ความสามารถในการเขาถึงขอมูลความเสี่ยงสาธารณภัย ระบบการแจงขาวและการเตอืนภัยของสาธารณะ 

(1) แผนของหนวยงานมีการบรรจุ                 

แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(2) ทุกภาคสวนสามารถถายทอด     

องคความรูการลดความเสี่ยงจาก      

สาธารณภัยสูแนวปฏิบัตใินลักษณะ

ตางๆ ได 

(3) ไดหุนสวนความรวมมือเพื่อ      

การลงทนุดานการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเชื่อมโยงในเปาหมาย

และวัตถุประสงคการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

(5) หนวยงาน เครือขาย และชุมชมมี

กิจกรรมการเตรียมพรอมเพื่อการ

ลดเความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

ทบทวนบทเรียนจากการฝกซอม

(6) แผนการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยทุกระดับ

เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล  

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       

รวมถึงองคความรู

การปรับปรุงแผนและการดําเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเปนแนวทาง

ปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรมลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมอืงได

(9) รูปแบบขอมูลความ

ระบบเตือนภัยที่ครอบคลุม

เสริมสร้าง พฒันา 

ความเข้าใจเกยีวกบัแนวคดิ 

และกาํหนดให้ประเดน็การลด         

ความเสียงจากสาธารณภัย               
เป็นสาระสําคญัของแผน 

การติดตาม 

และประเมินผล 

 

1. ใหกลไกติดตาม                   

ความกาวหนา 

และผลการดําเนินงาน 

ในรายไตรมาส 

(1) การจัดการความรู และถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนาและขยายผล 

(2) การวิจัยและพฒันาองคความรูการกําหนดมาตรฐานตางๆ  

(3) การสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนา  เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณและสามารถลดความเสี่ยงสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหกลไกประเมนิผลลัพธ 
การดําเนนิงานการลด            

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะหบทเรียน           

เพ่ือการปรับปรุง 

3. มีความเชื่อมโยงการติดตาม และ
ประเมินผล โดยมีขอเสนอแนะ               
การดาํเนินการหรือยุทธศาสตร เพื่อใหมี
การปรับแผน โดยไมตองรอใหแผนสิ้นสุด 
3.2 การใหชองทางการปรับปรุงระหวาง     
การดาํเนินการตามยุทธศาสตร  

หมายเหตุ : สีฟา   :  ผลผลิต (1) และ (2) 

 สีแดง  :  ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) 

 สีมวง :  ผลผลิต (5) (6) และ (9) 

 สีเขียว :  ผลผลิต (5) และ (7) 

 สีเหลือง :  ผลผลิต (8) 
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    แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570    

 

 
9.2 การติดตามและประเมินผล 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก   
พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด จําเปนตองมีกลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตรที่มีกระบวนการและการจัดการใหเกิดการทบทวนทั้งดานการจัดการ (Management Review) และการ
ทบทวนผลงาน (Performance Review) ที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ  

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห      

การบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
และผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบดวยขอมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษที่เชื่อถือได และหลักความรวมมือระหวาง
หนวยงาน และภาคสวนตางๆ ในสังคม พรอมทั้ง กําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลเสนอตอคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564 - 2570 
ท้ังรายป กลางแผน และปลายแผน โดยใหคณะกรรมการจัดทําแผนฯ เปนหนวยรับผิดชอบหลักดําเนินงานตามแนว
ทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และประเมนิผล ดังนี้ 

(1.1) คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570 ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สําคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง จัดทําเปนรายงาน
เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก     
พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดําเนินงานตอไป 

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

โดยใหจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
โนนกอก พ.ศ.2564-2570 ไปสูการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 ตอไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 เปนกลไกในการประสานการ
ปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
โนนกอก พ.ศ.2564-2570 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570  

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

(2) ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล ประกอบดวย 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอบต.โนนกอก แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/

โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมินแหลงขอมูล เพ่ือ

ประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล

ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกอก 

กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น  



 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

(3) หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนนิการติดตามและประเมินผล 

ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนหนวยรับผิดชอบ

หลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและ

ประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุป

ภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลาง

และผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป 

การจัดทาํรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล

โนนกอก ไปสูการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอกใหมี

ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ตอไป 

9.3 การวิจัยและพัฒนา 

      เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจาก       สา

ธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได  มีการคดิคนหรือ

คนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการบริการใหมีลักษณะ

รูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอน

การดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อเสรจ็สิ้น การดําเนินการโดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (1)องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา 

คนควา การวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทา    สา

ธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวนตําบล

โนนกอก เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผานมาของ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ. 2564-2570     

 

 

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก 

      พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กําหนดวา ในกรณีที่

ขอเท็จจรงิเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตางๆตามพระราชบัญญัติ

นี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนดําเนินการ

ปรับปรงุหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 และ

ไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและ

พัฒนา พบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให องคการ

บริหารสวนตําบลโนนกอก พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก พ.ศ.2564-2570 ไดตามความเหมาะสมทุกป 


