
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ 

เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                     หน้า 
แผนที่ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
บทน้า                
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส     ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๒ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๒ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๓ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้้า ทางอากาศ) ๓ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้้าล้าคลอง      ๓ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๓ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๓ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๓ 

  ๑.๓ การจัดล้าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ้าปี       ๕ 

  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๗ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๗ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๗ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๘ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๘ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๙ 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๑๐ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้า (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)  ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ้าเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑4 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑5 
 ๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑5 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑6 
  ๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๑๖ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๑6 

  ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยท่ีท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 20 
 ๓.๔ การแจ้งเตือนภัย        ๒๒ 

   ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒๒ 
   ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒๒ 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒3 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๓ 

   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒๔ 
  ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  ๒๔ 
   ๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทต.หนองน้้าใส ๒๕ 
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหอนน้้าใส ๒๖ 
   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    2๖ 
   4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  2๗ 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       2๘ 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย   2๘ 
                                      ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ        2๘ 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ     ๒๙   
  ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๕ 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓๕ 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน            ๓๕ 
   ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    3๖ 
   ๔.6 การอพยพ         3๗ 
  4.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว     3๘ 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ๔๐ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔๐ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔๐ 



สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๔๑ 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔๑ 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔๑ 
  ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔๒ 
   ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ๔๒ 

  บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔๓ 
   ๕.1 การด้าเนินการหลังเกิดภัย       ๔๔ 
   ๕.2  การฟื้นฟู         ๔๕ 
   ๕.2.1  การฟื้นฟูระยะสั้น       ๔๕ 
    ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๔๗ 
    ๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ       ๔๘  

 บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๔๙ 
  ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๔๙ 
   ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕๐ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕๑ 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้าเนินการติดตามและประเมินผล  ๕๑ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕๒ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๒ 
   ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา 
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ อ้าเภอสีคิ้ว    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์     

 ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่ส้าคัญในเขต เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส    
ฌ. แบบส้ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอย่างค้าสั่งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองน้้าใส  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and Rapid 

Assessment - MIRA ) 
 

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

 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 

                      หน้า 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทน้า 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๙ 
       ของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๓ 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรา้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  ๒๔ 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ๒๖ 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองน้้าใส  ๓๖ 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสรา้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  ๓๙ 
 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญตาราง 
 

                      หน้า 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส    ๓ 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส    ๔ 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ ทต.หนองน้้าใส  ๔ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  ล้าดับความเสี่ยงภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส    ๕ 
ตารางท่ี ๑-๕  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส    ๖ 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ๗ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ 3-1  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว   19 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  21 
   เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
ตารางท่ี ๔-๑  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  ๒๙ 

 ตารางท่ี ๔-๒ :   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ   ๔๐ 
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการด้าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ๔๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค้าน้า 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุเนื่องจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้ประชาชนมีโอกาส อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัย
หนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   ในการให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล้าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มี
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้
ก้าหนดให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต้าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท้า
หน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและ
เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท้าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   พร้อมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส้าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัย 
ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น    
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด้าเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับ
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย 
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
  (นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์) 
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

 

 



บทน้า 
    ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท้าของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว  พายุฤดูร้อน 
มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท้าของมนุษย์  เช่น  การตัดไม้ท้าลายป่า  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่จ้ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ท้าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิด
น้้าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

    เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีหน้าทีใ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัดและ
ผู้อ้านวยการอ้าเภอตามที่ได้รับมอบหมายเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สา
ธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ้าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
และสร้างพื้นที ่ให้เป็นท้องถิ ่นที ่ปลอดภัย  โดยให้ความส้าคัญกับหลักการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที่
ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การ
สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

                          แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  

 

 

 

 



 

 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด้าเนินการช่วยเหลือ ให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลต้าบลหนองน้้าใสมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย
  

 

แผนที่แนวเขตเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส อ้าเออสีิ้ ว ังงหวงนนิรราสสีาา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 

    

   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ตั้งอยู่เลขที่....๙๕..หมู่ที่..๕...อ้าเภอ.....สีคิ้ว.......................  จังหวัด....

นครราชสีมา.........มีพ้ืนที่ประมาณ......๑๐๑.........ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ...........๖๓,๑๒๕..............ไร่   มีอาณาเขต

ติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับต ำบลดอนเมือง อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

        ทิศใต ้  ติดต่อกับต ำบลคลองไผ่ อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลหนองหญ้ำขำว อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลล ำพญำกลำง อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

แผนที่แนวเขตเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส อ้าเออสีิ้ ว ังงหวงนนิรราสสีาา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๘ หมู่บ้ำน ๑๘ ชุมชน  

หมู่บ้าน ได้แก่.............................................................................................................. ................................   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ หนองน ้ำใส ๖๕๗ ๔๙๘ ๔๖๘ ๙๖๖ 

๒ ไทรงำม ๔๖๒ ๖๗๔ ๖๘๗ ๑,๓๖๑ 

๓ หนองไทร ๒๔๕ ๒๕๔ ๒๖๕ ๕๑๙ 

๔ หนองเกตุ ๑๙๑ ๒๘๖ ๒๙๖ ๕๘๒ 

๕ ใหม่สำมัคค ี ๔๒๘ ๕๙๘ ๖๐๔ ๑,๒๐๒ 

๖  คลองไทร ๕๑๓ ๖๐๑ ๕๙๙ ๑,๒๐๐ 

๗ สง่ำพัฒนำ ๒๘๔ ๔๗๔ ๔๘๑ ๙๖๕ 

๘ โนนกระถินศรีประทำน ๓๐๗ ๔๙๐ ๔๕๖ ๙๔๖ 

๙ คลองแจ้ง ๓๓๙ ๓๖๗ ๓๕๓ ๗๒๐ 

๑๐ โนนเพชร ๒๒๓ ๒๘๓ ๒๖๓ ๕๔๖ 

๑๑ หนองผักบุ้ง ๒๑๖ ๑๗๕ ๑๗๔ ๓๔๙ 

๑๒ รำษฎร์พัฒนำ ๓๔๐ ๕๘๒ ๕๙๗ ๑,๑๗๙ 

๑๓ เขำกระโดน ๑๐๔ ๒๐๔ ๒๐๘ ๔๑๒ 

๑๔ ดงเค็ง ๗๒ ๑๑๗ ๑๓๙ ๒๕๖ 

๑๕ ซับน ้ำทิพย ์ ๑๑๙ ๑๕๐ ๑๔๙ ๒๙๙ 

๑๖ ชุมสำมเรณ ู ๗๐ ๑๒๐ ๑๓๔ ๒๕๔ 



๑๗ ทรัพย์ทว ี ๒๓๑ ๓๘๕ ๓๘๕ ๗๗๐ 

๑๘ ทับ ๖ พัฒนำ ๑๘๖ ๓๖๕ ๓๕๗ ๗๒๒ 

รวม   ๔,๔๐๗ ๖,๖๓๓ ๖,๖๑๐ ๑๓,๒๔๓ 

 

ที่มา  :เ านักทะเบียนท้องหิน่เทลบาิท าบิหนองนน าบเ ท เนือน  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                    เทศบาล เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น...........๑๓,๒๑๙.........คน 
จ้าแนกเป็น เพศชาย..........๖,๖๓๓...............คน 

    เพศหญิง.........๖,๖๑๐...............คน 
จ้านวนครัวเรือน..........๔,๔๐๗............ ครวัเรอืน 
จ้านวนประชากรแฝง ประมาณ..........๑๒............คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.......พุทธ............. ร้อยละ....๙๐......... 
ข้อมูล ณ วันที่ ...๒๘....เดือน...เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล ต้าบลหนองน้้าใส 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ประมาณร้อยละ...๘๐........ประกอบอาชีพ 

เกษตรกร รองลงมาได้แก่ ด้าน.........ข้าขาย...................... ประมาณร้อยละ...๕..... ด้าน......รับจ้างทั่วไป............ ประมาณ
ร้อยละ..........๒.............. เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูกพืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มัน
ส้ าปะหลั ง  และการ เลี้ ย งสั ตว์  โ ค  กระบือ  แพะ แกะ  เฉลี่ ย รายได้ประชากรต่ อหั ว  /ต่อปี  ประมาณ. . . . .
๑๐,๐๐๐..........................บาท  
            ที่มา : (แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม  
         เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อกับตัวอ้าเภอสีคิ้ว อ้าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา และอ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเส้นทางการคมนาคมได้อย่างสะดวก โดยทางรถยนต์ ดังนี้ 
๑.เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร)-คลองไผ่-

หนองน้้าใส  
๒.ถนนสาย กม.๙ (ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด)หนองหญ้าขาว-หนองน้้าใส 

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้้าล้าคลอง 
         เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับเชิงเขา มีแม่ล้า

คลองส้าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 
        คลอง..อีสานเขียว................... ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ...๙,๖,๘,๑๑,และถึงหมู่ที่.....

๑๗....... 



    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ส่วนใหญ่เกิดภัยจาก.....วาต
ภัย อุบัติเหตุการจราจร และอัคคีภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงมาจากสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมในฤดูฝนที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดภัย เช่น พ้ืนที่ราบลุ่มติดภูเขา..โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทั้งต้าบลหนองน้้าใสมีความเสียงที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจาก
สถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไป
จนถึง        ขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ที่ส้าคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
      (1) วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส)  

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ้านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ้านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  

๒๕๕6      

๒๕๕7      

๒๕๕8      

๒๕59 ๒ บ้านไทรงาม หมู่ ๒   ๑๑  ครัวเรือน  

๒๕60 ๑ บ้านไทรงาม หมู่ ๒  ๒๐  ครัวเรือน  

 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส)(ต่อ) 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ้านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

๒๕6๑ ๑ หมู่ที่ ๔,๘,๑๑     

๒๕๖๒       

รวม       



(๒) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ้านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

๒๕๕6       

๒๕๕7       

๒๕๕8       

๒๕59       

๒๕60       

๒๕6๑       

๒๕6๒       

รวม       

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ้านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ้านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕6      

๒๕๕7      

๒๕๕8      



๒๕59 69 
ถนนสาย ต.คลองไผ-่

ต.ดอนเมือง 
   

๒๕60 70 
ถนนสาย ต.คลองไผ-่

ต.ดอนเมือง    

๒๕๖๑ 75 
ถนนสาย ต.คลองไผ-่

ต.ดอนเมือง    

 
ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส)(ต่อ) 

พ.ศ. 
จ้านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ้านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ้านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๖๒ ๖๗ 
ถนนสาย ต.คลองไผ-่

ต.ดอนเมือง    

รวม      

 
๑.๓ การจัดล้าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้
ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
สามารถจัดล้าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล้าดับได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๑-๔  :  ล้าดับความเสี่ยงภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 
 

ล้าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 

 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 

 

1 วาตภัย ลมพัดแรง ต้นไม้หักล้ม ที่อยู่อาศัยประชาชนเสียหาย 

2 อุบัติเหตุจราจรทางถนน ภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณ์ท้าได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนน
มาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 

๓ อัคคีภัย ไฟไหม้บริเวณสองข้างทางถนน พ้ืนที่ป่าตามไร่/สวนชาวบ้าน 

   

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ้าปี 

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จึงท้าให้ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ วาตภัย นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท้าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรม
ของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 

 
*** ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจ้าปี 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ *** 
ตารางท่ี ๑-๕  :  ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไว้ล่วงหน้าเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จึงท้าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 
 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 



บทที่ ๒ 

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส้าคัญมากขึ้นกับ การด้าเนินการ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส้าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management : DRM) 
ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้้า การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท้าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ  หรือ
เหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของ
รัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ้านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบและความ
ซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ้านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส นายกเทศมนตรี ต้าบลหนอง
น้้าใส ในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้า
ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล้าดับแรก มีอ้านาจสั่งการ ควบคุม และก้ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

                 ยุทธศำสตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของแผนฉบับนี้ เปนกำรตอบสนองตอเปำหมำย กำร

จัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของ เทศบำลต ำบลหนองน้ ำใส และวัตถุประสงคของแผนใหมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

เพ่ือสรำงควำมเชื่อมั่นและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชำชน รวมถึงควำมมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ

สังคมของ เทศบำลต ำบลหนองน้ ำใส อยำงยั่งยืน ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล 
ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่
เดิม 

    ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการ
ทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด
ความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อย
ที่สุด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 

  เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด้ารงชีวิต และสภาวะวิถี           ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้
กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการ
น้าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด้าเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการ
ฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        สาธารณภัย  

  เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบ
และกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค้านึงถึงระเบียบ กฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นส้าคัญ 



  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีที่มาจาก 2 แหล่ง
งบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  
(โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จัดท้ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส โดยก้าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

         (๒) เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (3) เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ด้าเนินการส้ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส น้าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา/
ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล้าดับแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง             ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี ้หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการ
อ่ืนที่ยังไม่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส้าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั ง ไม่มี 
ความจ้าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส้าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส้ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  
         การด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน เทศบาล

ต้าบลหนองน้้าใส จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ้านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่ง
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงาน
แนวทางมาด้าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก้าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ้านาจหน้าที่ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

          (๓) คณะกรรมการจัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท้าหน้าที่บังคับบัญชา อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล และประสาน           การปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรอง
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณี
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม 
สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ้านวยการกลาง เป็นผู้อ้านวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก้าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 



      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการรับมือ
กับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก้าลังในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ้านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการ
อ้านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมทั้งติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ 
(ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ในศูนย์
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การจัดการสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ้านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ้านวยการ 

          (๔) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท้าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุน       การปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้อ้านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ้านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก้าหนด 

          (๕) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการ 

          (๖) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ 

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเมืองพัทยาให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอ้าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัด และผู้อ้านวยการอ้าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อม



ทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ้านวยการ 

          (๖.๒) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 
 ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ้าเภอสีคิ้ว. รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัดและผู้อ้านวยการอ้าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืน
เมื่อได้รับ    การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส เป็นผู้อ้านวยการ 
      (๖.๓) กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล (กอปภ.
อบต.) ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
พร้อมทั้งจัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต้าบล (ระบุชื่อ อบต.) ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ 
รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัดและผู้อ้านวยการอ้าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนเมือง เทศบาลคลองไผ่ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคลองไผ่ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหญ้าขาว หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นผู้อ้านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ้าเภอ  )กอปภ.อ(.  ผู้อ้านวยการอ้าเภอ 
)นายอ้าเภอ(  

 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด )กอปภ.จ(.  ผู้อ้านวยการจังหวัด 
)ผู้ว่าราชการจังหวัด(  

รองผู้อ้านวยการจังหวัด 
)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(  

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ )บกปภ.ช(.  

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
)รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (กอปภ.อบต).  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล)  

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เมืองพัทยำ  (กอปภ.เมืองพัทยำ)  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกเมืองพัทยำ)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(ปลัดเมืองพัทยำ)  

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เทศบำล  (กอปภ.ทน . /ทม./ทต).  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกเทศมนตรี)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(ปลัดเทศบำล)  

นายกรัฐมนตรี 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง )กอปภ.ก(.  

ผู้อ้านวยการกลาง  

)อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
)กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการ(  

รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 

)ผู้อ้านวยการเขต(  



   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ขึ้น โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ สั่ง
การเพ่ือท้าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่
ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ้านวยการอ้าเภอ (นายอ้าเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          สาธารณภัยได้โดย
ล้าพัง ให้รายงานให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ โดยมี
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องให้รายงานผู้อ้านวยการอ้าเภอ(นายอ้าเภอ)  เสนอต่อผู้อ้านวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศ
หรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ้าเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ้าเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก้าลังสนับสนุนจาก         กองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส 

 

จัดต้ัง 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 



            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส และสาธารณภัยมีความรุนแรง
ขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่น เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส รายงานผู้อ้านวยการอ้าเภอ พร้อมทั้งประสาน     กอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอนเมือง ,ทต.คลองไผ่ , 
อบต.คลองไผ่ อบต.หนองหญ้าขาวและเทศบาลลาดบัวขาว ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้สนับสนุน  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง) ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่น (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นศูนย์กลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ 
และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ 
ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส (กรณีเกิด   สา
ธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ 

         (๒) จัดท้าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ในจังหวัด
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ 

         (๓) (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล ร่วมกับองค์การ  สา
ธารณกุศลจัดท้าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กร
ปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อ้านวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ต้ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว      ที่ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) หรือผู้อ้านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วยแพทย์และ
พยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล้าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

 
 

 



บทท่ี 3 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ฉบับนี้ มุ่งด้าเนินงาน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส้าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส้าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ตามแนวทางในการด้าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร้อม โดยก้าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  

  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท้าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถ
แทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 

      ศักยภาพ (Capacity) 

   

  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท้าของมนุษย์ที่อาจน้ามาซึ่งความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท้าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือองค์ประกอบ
ใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท้าให้ชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถ
ในการปกป้องตนเอง ท้าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิด
จากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท้าให้ผลกระทบของ
ภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่อาจจะ
พัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

    

 

 

 



๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก้าหนดลักษณะ ขนาด หรือ
ขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความ
เปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
การด้ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่ หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ใน
การวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ 
ขั้นตอน ได้แก่    

ขั้นที่ ๑ การท้าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลใน
อดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดท้าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จึงก้าหนดให้จัดทีมประเมินความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย เพ่ือเข้าส้ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึน ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)       (๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)   
                   (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ       (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  

๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีพ้ืนที่..ราบสลับเชิงเขา..........สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ 
ได้แก่ ภัยจาก วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตามท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑) จึงให้ความส้าคัญกับแนวทางการด้าเนินงาน 
ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว    
และได้จัดสร้างเส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งก้าลังบ้ารุง ป้ายสัญญาณ สถานีวิทยุกระจายเสียงไร้สาย เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช่โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ได้มีการด้าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิด
จากการกระท้าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 



               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถิติภัย 
และหาปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด้าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย (เทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส) มีการด้าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทส้าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณ

ภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก้าหนดแนวทางการแก้ปัญหาใน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการ
ระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถท้าให้
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การท้าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส้ารวจชุมชน      เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน้าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท้าเป็น  แผนลดความเสี่ยง
ภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณภัย 
โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ้าเภอ   และระดับจังหวัด เพ่ือให้
แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและอยู่ใน
พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสาธารณ
ภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้้าหรือท้าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้้า เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ้าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและ

บุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท้าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างใน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน้าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส) และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ้าเป็นของแต่ละหน่วยงานใน
ทุกระดับ โดยกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จะมีการประสานและสั่งการ
อ้านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด้าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่้าเสมอ 
            



(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 

        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และการ
แจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมอุทกศาสตร์       กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึง
ระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและความสับสนใน
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความส้าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าว
เตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิด
ภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส) โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย  รวมทั้งท้า
หน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้า
ใส) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
อ้าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

        (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) มีแนวทางปฏิบัติ
ส้าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท้าแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระส้าคัญประกอบด้วย 
จ้านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ้านวยความสะดวกในการอพยพ การก้าหนดเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่
ที่เหมาะสม การก้าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจนการก้าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพ
ส้ารองส้าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส้ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น้้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และ
ระบบสื่อสารการอพยพ 
     
 
 
 



    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความส้าคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ 
ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยก้าหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับส้านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส้าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่มีของมีค่า 
เงินสด เอกสารส้าคัญ ของใช้จ้าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้้าดื่ม เท่าที่จ้าเป็น 

  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) มีแนวทางปฏิบัติ
ส้าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก้าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว คือ 
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น้าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ้านวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ้าเป็นขั้นต่้าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ้าเป็น 

   ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส้าหรับท้าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค้านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส้าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ้าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท้างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส้ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 



   (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

    กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จะจัดท้า
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ้าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ้าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมเป็นล้าดับ
แรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 

    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือลด
ผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่ อเกิดสา
ธารณภัย 
   (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ใน
สถานการณ์เม่ือเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด้าเนินงานหรือ   ไม่สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท้าแผนการบริหารความต่อเนื่อง ( Business 
Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด้าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท้า
แผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท้าแผนการ
บริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือด้าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก้าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก้าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส้ารอง 
   (๔) ก้าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพ
กู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ้าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
 
 

    
 



 ๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท้าให้ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท้าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท้าให้สามารถก้าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
น้าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น เช่น การก้าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก้าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ 
เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการด้าเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จึงก้าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท้าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เ สี่ ย ง
ต่้า 

อุทกภัย หมู่ที่..๑...
หมู่ที่..๒...
หมู่ที่..๕...

หมู่ที่..๑๒... 

หมู่ที่..
๑๔... 

หมู่ที่
..... 

เป็นรายสูงสลับเขิงเขาและ
พื้นที่ ราบลุ่ม มีคลองอีสาน
เขียวไหล 
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือ
เขื่อนกั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่
หมู่ที่....๙.,๖..,๑๑...... 

- ขุดลอกแหล่งน้้า 
-ก่อสร้างฝายน้้าล้นชะลอการไหล
ของน้้า 

ภัยแล้ง หมู่ที่..๘..,๙.. หมู่ที่..๖... หมู่ที่
..... 

พื้นที่ราบสูงสลับเชิงเขา - มีเขื่อนหรือแหล่งน้้าและระบบ
ชลประทาน  ที่ดี 
- ขุดลอกแหล่งน้้าเดิมเพื่อกักเกบบน้้า
ไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง 

วาตภัย หมู่ที่.๒.... หมู่ที่..... หมู่ที่
..... 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสา
ธารณภัยไม่เพียงพอ  
- อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมขาดการบ้ารุง
ดู แ ล รั ก ษ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภัย  

- ติดตามสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ช่วงฤดูมรสมุ 
- จัดหลักสตูรอบรมบุคลากรที่เป็น
กลุ่ม เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แขบงแรง สามารถทนต่อลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ที่..
๒,๔,๖,๑๒... 

หมู่ที่..... หมู่ที่
..... 

- ประชาชนขาดความตระหนัก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่อง
การใช้ไฟฟ้า  
- ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ท ร า บ ถึ ง
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อ
เกิดอัคคีภัยขึ้น 

- มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องอัคคีภัย 
- มีการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจ้า
ทุกป ีและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
แก่ประชาชน 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที่..๑๑... หมู่ที่..๗... หมู่ที่
..... 

- มโีรงงานผลติไฟฟ้ากังหันลม
ที่มทีี่มีหม้อแปลงเกบบประจุ
ไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
พื้นที่หมู่ท่ี  ๖ ,๗ ,๑๑  

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายร่วมกับภาคเอกชน 
- มีการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 



หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
   ๓.4 การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ้านวยการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้อง
รวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงไปยังชุมชน 

หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย    ไม่ต่้ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่ อาจได้รับผลกระทบ ให้

แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่้ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย 
และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น้าแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            กองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น้าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงที่ก้าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ้าต้าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก้าหนดระดับของระบบการเตือน

ภัยไว้ ซึ่ง (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ได้น้าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณ
ภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่

ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก้าลังควบคุม

สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        และปฏิบัติตามแนวทางที่
ก้าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม  ที่
สถานการณ์จะรุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อม           รับสถานการณ์ 
และปฏิบัติตามค้าแนะน้า 

 สีน้้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็น
ประจ้า 

 



๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลความต้องการ 
แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

           กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จัดชุดเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       เพ่ือเป็นการ
ยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสานก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชนหรือผู้น้าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ทางโทรศัพท์หมายเลข.......................................................  
วิทยุสื่อสาร ความถี่  .๑๖๒.๕๕๐ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข..................................................................  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอและ
จังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร..................) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่....
๑๖๒.๕๕๐.........MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข..................................................... 
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ประชาช

  การแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้า 

    การ
แจ้งเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของ
สภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้้าใน 
  เขื่อน การระบายน้้า 
• เฝ้าระวังระดับน้้าใน   
  แม่น้้า 
• ติดตามระดับน้า้ใน
คลอง  
• ติดตาม

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมินความเสีย่ง
ภัย 
• ส่งผลวิเคราะหเ์ข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบ
ให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชน
และ 
  หน่วยปฏิบัต ิ
• หน่วยปฏิบัติแจ้ง
เตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 

• คาดว่าผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชน
ผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  
• แจ้งเตือนหน่วย
ปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้ง
เตือน 
  คูข่นาน 
• ประสานภาค

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงาน
สถานการณ ์
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 

 

 

 



บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนอง
น้้าใส) จึงจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท้าหน้าที่จัดการสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล้าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ้าเภอ 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส   
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน         ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ้านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 

- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสขุ 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานการขนส่ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

                   ฯลฯ 

- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ์ 

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้า
ระวัง และการแจ้งเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้
การข่าว 

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์

- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่
จ้าเป็น 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้้ามันเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 
- งานส่งก้าลังบ้ารุง 

ฯลฯ 



หมายเหตุ  :  โครงสรา้งของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภยั โดยยึดหลกั
มาตรฐาน เอกภาพในการจดัการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าหนองน้้าใส มีดังนี้ 

 ( 1 )  ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า / ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  มี ห น้ า ที่  ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  ค้ า แ น ะ น้ า  ข้ อ มู ล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค้านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
เห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      เพ่ือสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้อง
ทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุข 
รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก้าลังบ้ารุง 
การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอ้านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           แจ้งเตือน
ภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ้าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด้าเนินการ  พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส)/ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ้าเป็น เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี และการ
รับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-2 : 
(ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณ
ภัย และตามที่ผู้อ้านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

          การออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ 
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และ

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้า
ใส 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ ....๑........ 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาล รพสต.หนองน้้าใส 
- ก้านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู ่ 
- สมาชิกสภา ทต.หนองน้้าใส 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      อป

พร. /ต้ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น้าชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ้านวยการ 

- ปลัดเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
- ส้านักปลัด ทต.หนองน้้าใส 
- ผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้าน............ 
- สมาชิกสภา เทศบาลต้าบล 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น  อปพร. 

/ต้ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น้าชุมชน 

 

ฯลฯ 

 

 

- รองนายก คนที่ .....๒....... 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส้านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่ทุกหมูบ่้าน ทต.หนองน้้าใส 
- สมาชิกสภา ทต.หนองน้้าใส 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. /

ต้ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น้าชุมชน 

ฯลฯ 

 
 

- กองวิชาการและแผนงาน (เทศบาล) 
- ส้านักปลัด อบต.  

(งานประชาสัมพันธ์) 

 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

- ป้องกันอ้าเภอสีคิ้ว 
-   ป้องกัน ทม สีคิ้ว , ทต.คลองไผ่ 

 

ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ 



อ้าเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) โดยผู้อ้านวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสา
ธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  

        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ้านวยการจังหวัด และผู้อ้านวยการอ้าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     (๒) ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่น มีอ้านาจสั่งการ ควบคุม และก้ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้นเข้าด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล้าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอและ
ผู้อ้านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งผู้อ้านวยการ อ้าเภอ หรือ
ผู้อ้านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  

        (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ้านวยการท้องถิ่นหลาย
คน ผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไป
พลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้น้า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล้าดับแรกๆ 

     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับสา
ธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ้านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ้านวยการอ้าเภอเพ่ือสั่งการ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ้าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย เพ่ือป้อ งกัน 
บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

      เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น       ภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    แก่ผู้ใด ให้เป็นอ้านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด้าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     ที่กระทรวงการคลังก้าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มีนายอ้าเภอหรือปลัดอ้าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ้าเภอเป็นประธาน มีผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอหรือกิ่งอ้าเภอนั้นหนึ่งคนส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ้าเภอหรือกิ่ง



อ้าเภอที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) 
เพ่ือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ้านาจหน้าที่ที่ก้าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส้ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด้าเนินการ ดังนี้ 

        (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น เข้าด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อ้านวยการอ้าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที ่และผู้อ้านวยการจังหวัดทราบทันที  

     (2) กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ้านวยการทอ้งถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ้านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ้านวยการ
ท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  

       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด้าเนินการเบื้องต้น เพ่ือระงับ
ภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ้าเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมี
อ้านาจด้าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน           อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  

         (5) กรณีเจ้าพนักงานจ้าเป็นต้องเขา้ไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณที่เกิดสาธารณ
ภัยเพ่ือท้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก              เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครองครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมีผู้อ้านวยการอยู่ด้วย และหาก
ทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สิน
ออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจขนย้าย
ทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ้าเป็น แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความ
เสียหายอัน เกิดจากการกระท้าดังกล่าว  

    (7) ให้ผู้อ้านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส้ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ท้าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน 
และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ในพ้ืนที่ที่เกิด
ภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค้านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ น้้าดื่ม อาหารปรุงส้าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 



        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน 
สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
ฯลฯ 
         (2.4)  ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ค้ น ห า ห ลั ง ร ะ ย ะ  ๗ ๒  ชั่ ว โ ม ง ขึ้ น ไ ป  ( ห ลั ง  ๓  วั น 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน 
พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก้าลังพลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 

           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยก้าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการ
ปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ้าเป็น โดยค้านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน 
รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส้ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้ว
รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) น้าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     (๒.๒) ก้าหนด
แนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น้าในการสอบถามส้ารวจข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก้าหนดพ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย 
รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้องชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และ
ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ผล
การปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน้าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - ก้าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้าพ้ืนที่
ประสบภัย 
        - สนธิก้าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้า
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ้าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

 



ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) และ
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ้านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๓ ออกส้ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส้ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือก้าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด้าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่ก้าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 
 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
-ผู้ใหญ่บ้านในเขต  
ทต.หนองน้้าใส 



ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ้าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ้านวยการท้องถิ่น ผู้อ้านวยการอ้าเภอ 
ตามล้าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
-ผู้ใหญ่บ้านในเขต  
ทต.หนองน้้าใส 

๘ ก้าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก้าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
 
อ้าเภอสีคิ้ว 
โทร ๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 

๑๐ ก้าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น......๔.......โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุชื่อเลขหมู่)..... มีผูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุชื่อเลขหมู่)..... มีผูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุชื่อเลขหมู่)..... มีผูใ้หญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
    โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุชื่อเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
ในเขตทต.หนองน้้าใส 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส) ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
โทร ๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ปภ.จ.นม ๑๗๘๔ 
 



ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส้าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล้าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก้าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก้าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จ้าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ้าเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต้ารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล้าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก้าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท้าระบบส้ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส้าเร็จ น้้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ้าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส้าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก้าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท้าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ทต.หนองน้้าใส 
โทร........................ 
-รพ.สีคิ้ว 
๐๔๔-๘๙๖๒๔๓ 
-ต้ารวจภูธรสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๑๐ 
-อ้าเภอสิคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-กู้ภัย ทต.หนองน้้าใส 
๑๖๖๙ 
-การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๗๗๗ 
-การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๑๒๘ 
-ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขต ทต. 
หนองน้้าใส 
-ผู้น้าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-รพ.สีคิ้ว 
๐๔๔-๘๙๖๒๔๓ 
-ต้ารวจภูธรสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๑๐ 
-ผู้น้าชุมชน 
 



ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ที่จ้าเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส้ารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น อาหาร น้้าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรืออาสาสมัครอ้านวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส้าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล้าดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล้าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก้าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-รพ.สีคิ้ว 
๐๔๔-๘๙๖๒๔๓ 
-ต้ารวจภูธรสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๑๐ 
-ผู้น้าชุมชน 
-อาสาสมัครต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ปภ.จ.นม  ๑๗๘๔ 
 
 



ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส้าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้้าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส้ารวจและจัดท้าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ้าเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน้าไปก้าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก้าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ้านวยการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น้าชุมชน 
 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ท้าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส้าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ้านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ้านาจหน้าที่การปฏิบัติของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก้าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน้าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
รพ.สีคิ้ว 
๐๔๔-๘๙๖๒๔๓ 
-ต้ารวจภูธรสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๑๐ 
กู้ภัยสีคิ้ว ๑๖๖๙ 



ล้าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้ อ้านวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด้าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น้าชุมชน 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น้าชุมชนหรือกลุ่มผู้น้าอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและล้าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีด้าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ผู้ใหญ่บ้าน 
-ผู้น้าชุมชน 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ้าเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส ข้างเคียง) และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอเพ่ือด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ้านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
-ทต.หนองน้้าใส 
-อ้าเภอสีคิ้ว 
๐๔๔-๔๑๑๐๔๐ 
-ปภ.จ.นม. ๑๗๘๔ 

หมายเหตุ  :  การก้าหนดส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณภ์ัย 
และสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉิน เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการ
จัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจดัการในภาวะฉกุเฉิน 

    ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

   เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร (กอปภ. เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) มอบหมายให้ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นผู้ก้ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ๑๖๒.๕๕๐  เพ่ือใช้เป็นความถี่
วิทยุกลางส้าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส้าหรับการประสานงาน  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก้าหนดให้งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่
จ้าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่. เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๔๔-985126 โทรสาร  ๐๔๔-985126 



   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทย ุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 ทต.คลองไผ ่ คลองไผ ่ ๑๖๒.๕๕๐ 
๐๔๔-๓๒๓๓๘๐ 

  

2 ทม.สีคิ้ว สีคิ้ว ๑๖๒.๕๕๐    

3 อบต.ลาดบัวขาว  ๑๖๒.๕๕๐ ๐๔๔-๐๑๔๐๐๑   

๔ ทต.ลาดบัวขาว  ๑๖๒.๕๕๐    

๕ บริษัท ซีพี สห
อุตสาหกรรม 
จ้ากัด 

  

๐๔๔-๓๒๕๐๓๐ 

  

๖ บริษัท ปทต.ท่อ
ก๊าซ 

  ๐๒๕-๓๗๒๐๐๐   

๗ อบต.ดอนเมือง ดอนเมือง ๑๖๒.๕๕๐    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

   

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ้าต้าบล/รพ.สีคิ้ว 

โทรศัพท์ .....๐๔๔-๘๙๖๒๔๓.... 

โทรสาร ……………………………. 

กองอ้านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอคิ้ว 

โทรศัพท์ ……๐๔๔-๔๑๑๐๔๐………… 

โทรสาร 

กองอ้านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส 

โทรศัพท์ /โทรสาร ..๐๔๔-
๓๘๙๑๑๑............... 

การประปาส่วนภูมภิาค 

สาขา........สีคิ้ว............. 

โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๑๗๗๗ 

กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.คลองไผ่ 

โทรศัพท์...๐๔๔-๓๒๓๓๐๘๐.... 

องค์กรภาคเอกชน  

มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

โทรศัพท์ .....๑๖๖๙..... 

 

กองอ้านวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดนครราชสมีา 

 โทรศัพท์ ............๑๗๘๕..................... การไฟฟ้าภูมิภาค 

สาขาย่อย.........สีคิ้ว............ 

โทรศัพท์ ....๐๔๔-

สถานีต้ารวจภูธร....สีคิ้ว..... 

โทรศัพท์...๐๔๔-๔๑๑๐๑๐.... 



  ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้ส่ วนราชการ
และประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก้าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ 
และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) เป็นหน่วยงานหลัก ด้าเนินการ ดังนี้ 

  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพ่ือท้าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส้าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง 
และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน อาสาสมัครแจ้ง
เตือนภัย กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึงอันตรายที่
ก้าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่การปกครอง ช่วงเวลา 
ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ 
หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมือ
อุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

  ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ้าเป็นเกี่ยวกับการด้าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อ
เรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 

  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น จะเป็นอันตราย ให้ผู้มี
อ้านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้บัญชาการ ผู้อ้านวยการ และเจ้า
พนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ้านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด้าเนินการ
อพยพไม่ต่้ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก้าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น้าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

   

 



 ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 

        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ก้าหนดให้นายกเทศมนตรี ต้าบลหนองน้้า
ใส ในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส ในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 

     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก้าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม ก้ากับ ดูแล 
การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย ตามค้าสั่งของผู้อ้านวยการท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไป
ยังนายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส ในฐานะผู้อ้านวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์ 044-985126 

  ๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อ้านวยการท้องถิ่น โดย
เตรียมตัวไว้ให้พร้อมส้าหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส้าคัญ ของใช้จ้าเป็นส่วนตัว ยารักษา
โรค อาหาร น้้าดื่ม เท่าที่จ้าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนให้น้ากระเป๋า
ที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท้าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ้าชุมชนโดยเร็ว 

  ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ
ส้าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น้าชุมชนหรือผู้น้าหมู่บ้านทุกระยะ 
ประชาสัมพันธ์ให้ค้าแนะน้าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล้าดับ
ความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล้าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด้าเนินการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการอพยพท่ีก้าหนดไว้ 

  ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสานเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
ในท้องที่เพ่ือจัดส่งก้าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมี
ความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน้าข้อมูล
กลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

  ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอ้านวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการ
อาหารและน้้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 

  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุกช่องทาง
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน้าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี จ้าเป็นต้อง
ค้านึงถึงสิ่งส้าคัญ ได้แก่ 
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 



  (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท้าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต้าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอและจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดย
ให้ค้านึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็นส้าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

(ก้านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ้านวยการร่วม 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อ้านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท้าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ้าเป็นแก่การด้ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เ ช่น สิ่ งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 

๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 

๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 

๓. ประสานกับผู้ประสบภัยท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ 



  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

  กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) จะประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก            สา
ธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท้าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สาธารณภัย
เกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทัน
ต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ล้าดับความส้าคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิด
ภัย และทรัพยากรที่จ้าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม  

  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด้าเนินการทันที   เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุด
ลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ้าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด้าเนินการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการในแต่ละด้าน 

        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น้าข้อมูล           ที่ได้มา
ท้าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท้ารายงานสรุปเสนอ
ผู้อ้านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับความต้องการความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตารางที่ ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

ระยะที่ 0 

เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 

ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 

ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมิน
แบบละเอียด(detailed assessment) เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ้าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 



การเตรียมพร้อม

ส้าหรับการประสาน

การประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูทั่วไป  

)บทที่ ๑(  

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ล้าดับความส้าคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเนื่อง ทั้งนี้  จ้าเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด้าเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

  ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster 
Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi 
Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) พิจารณาเห็นว่า     
มีความจ้าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด้าเนินการ    ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         ผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาค
เพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก้าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก้าหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค 
เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดท้าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  ในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     สาธารณภัย 
หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส) ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว ให้
ผู้อ้านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ้านวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณ
ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พ้ืนที่อาศัยของตนเองต่อไป 



       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้อง
ด้าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑1 การอพยพกลับ 

        เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น้าชุมชนหรือผู้น้า
กลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและล้าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อาศัยของตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ทีร่ับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล้าดับและความจ้าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก้าหนดพ้ืนที่รองรับการ
อพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการด้าเนินการอพยพให้เป็นไป
ตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

       (1) ผู้อ้านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ผู้อ้านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที ่ติดต่อหรือใกล้เคียงนัน้ 

       (2) กรณีผู้อ้านวยการท้องถิ่นมีความจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ หรือ
ผู้อ้านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด้าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 
หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด้ารงชีวิต และสภาวะวิถี         ความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back Better and Safer) 
เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน้าเอา
ปัจจัยต่ างๆ ในการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย ในการ ฟื ้นฟ ู ซึ ่งหมายรวมถ ึง กา รซ ่อมสร ้า ง 
(Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation)          โดยมีหลักการส้าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด้ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดย
ไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะด้าเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 

 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยั

กว่าเดมิ 



 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใสจะด้าเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ ส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับ
ครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก้าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท้าฐานข้อมูล  
การส้ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก้าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส้ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท้าฐานข้อมูลการส้ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก้าหนดกรอบแนวทาง
ในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ส้ารวจประเมินความจ้าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิด        
สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การช่วยเหลือ
จากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส้ารวจและประเมินความจ้าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควรส้ารวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้ค้านึงถึงการ
ฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จัดตั้งคณะท้างาน
ประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของ
ผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด้าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟู ไปยัง             กอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) และ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค้านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

  
 



๕.๒ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  มีแนวทางปฏิบัติ   การ
ฟ้ืนฟู  ดังนี้ 

       ๑. เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ส้ารวจประเมินความจ้าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การช่วยเหลือ

จากภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือความ

ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๒. ส้ารวจและประเมินความจ้าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน 

สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การช่วยเหลือยาม
ฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค้านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่
ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา 
การดูแลสุขภาพ สิ่๒ก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็น
ต้น 

๓. เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  โดย
ประสานกับอ้าเภอ......สีคิ้ว................และจังหวัด....นครราชสีมา........... ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้
ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอ้าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ้าภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว  เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด และรายงานผล   การส้ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวงเงินงบกลางรายการส้ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ้าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการ
จังหวัด ผู้อ้านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบตามล้าดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด้าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือสนอง

ความต้องการที่จ้าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึง
การจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของ
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
 เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกันควบคุมโรค 

และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ้าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ้าต้าบลหนองน้้าใส เป็นหน่วยงานหลัก  และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 



   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส้ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล้าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้้าซ้อน    ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ที่เสียหายไว้

เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะหาย
กลับมาด้ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีที่ต้องอพยพ
จากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก้าพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

 (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
 (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส้าคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่ งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก้าหนดแผนงาน
ไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท้าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย 
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้เทศบาลต้าบลหนองน้้าใสที่เกิดเหตุ ด้าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย   ปรับ
สภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด้าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด้าเนินการโดยแขวงทางหลวง...จังหวัดนครราชสีมา............... และแขวงทาง

หลวงชนบท..ที.่.๒......... 
 
           - ระบบไฟฟ้า 
          ด้าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
          ด้าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 



   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานและ
อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรง
ของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค การจัดท้าภูมิทัศน์ ด้าเนินการโดยส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา.. ส้านักชลประทานที่...๘...โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา... องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด...นครราชสีมา.... และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด้าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่

ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพ
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               เทศบาลต้าบลหนองน้้าใสเป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) ส้าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด้าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้เวลา

หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องท้าการส้ารวจและจัดท้าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย  ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด้าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟู
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและ
ฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด้าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการใน
การวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในการวางแผน และการก้าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด้าเนินให้มีการบูรณะ
และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท้าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัย
ของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด้าเนินปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด้าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะ
สงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

 
 
 
 
 
 



๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ 
(เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน ที่ประสบภัย 
ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล
หนองน้้าใส  เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท้าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่

อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการ
เกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด้าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล้าดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก 
ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
ทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็น
เครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) ที่ก้าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความ
ต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ไปสู่การปฏิบตัิ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ( เทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส) ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) พ.ศ. ๒๕๖1   
ได้จัดท้าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ้าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การ
มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่าง
ยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด้าเนินการให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต้ารวจ ภาคเอกชน 
มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด้าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ล้าดับที่ การด้าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส พ.ศ. ๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อ
สร้างความตระหนักให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ 
รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- ทต.หนองน้้าใส 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      (เทศบาลต้าบล
หนองน้้าใส) อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูร
ณาการการท้างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยในพื้นที่ 

- ทต.หนองน้้าใส 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ้าเภอ.สีคิ้ว....และจังหวัด..นครราชสีมา... อย่างต่อเนื่อง เพื่อเช่ือมการ
ท้างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด้าเนินการ
กิจกรรม เช่น ร่วมส้ารวจประเมินวิเคราะห์    พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้เกิดภัย 
เป็นต้น 

- ทต.หนองน้้าใส 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จว. นครราชสีมา 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๕ 

๔ การจัดท้าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส การร่วมฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย
ระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช้านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ทต.หนองน้้าใส 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จว.นครรราชสมีา  
- ศูนย์ ปภ. เขต * 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 



ล้าดับที่ การด้าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕ จัดท้าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินภารกิจ เช่น 
งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 

- ทต.หนองน้้าใส 
- ส้านักงานจังหวัด
นครราชสมีา 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบกับให้มีความ
เช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของอ้าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

- ส้านักงานจังหวัด 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    สร้างองค์
ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก้าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ และระดับ
พื้นที ่

- ทต.หนองน้้าใส 

 

๘ สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม ให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีความเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

- ทต.หนองน้้าใส 

 

๙ การติดตามและประเมนิผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         ทั้งส่วนกลาง
และระดับพื้นท่ี การก้าหนดให้จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานให้ผู้อ้านวยการจังหวัด
เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ้านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ
เป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการน้าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

- ทต.หนองน้้าใส 
- สนง.ปภ.สาขาปากช่อง 
- สนง.ปภ.จว. นม. 
- ศูนย์ ปภ. เขต  ๕. 
- ส้านักงานจังหวัด นม. 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด้าเนินงานด้านการก้ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ
ประเมินว่าภารกิจส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก้าหนดดัชนีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์
หรือดัชนีที่ก้าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของ
การด้าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด้าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่ก้าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้
วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส้าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท้าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง
แนวทางด้าเนินการต่อไปได ้

 

 

 

 

       



  ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการด้าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส้าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้จัดท้ารายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      การขับเคลื่อน และสรุป
ภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ้านวยการจังหวัด ผู้อ้านวยการกลาง
และผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการด้าเนินงานต่อไป 

ก้าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส้าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองน้้าใส แนวทางการผลักดันประเด็นส้าคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก้าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมินแหล่งข้อมูล     
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด้าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส้ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรก้าหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. หนองน้้าใส 
ก้าหนดขึ้นมา 

จัดท้ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น้าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น้าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 



        การจัดท้ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้า
ใส) ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด้าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน้าสิ่งที่ได้    มีการคิดค้นหรือค้นพบมา
พัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด้าเนินงาน กระบวนการด้าเนินงาน         และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ 
หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด้าเนินการร่วมกับ   การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด้าเนินการ 
ระหว่างด้าเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          การด้าเนินการ โดยมีแนวทางการด้าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และ
การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาล
ต้าบลหนองน้้าใส) ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส้าคัญท่ีผ่านมาของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) เพ่ือให้
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส้าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท้าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส้าคัญที่ผ่านมาของ 
(เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส) 
       เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ได้ด้าเนินการตามกระบวนการที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน 
หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก้าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใสพ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 

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

 

 



 

บงญสีรายส่ือบุิลากรหน่วยงานราสการ รงฐว้สาหก้ั องิ์กรปกิรองส่วนท้องถ้่น อาิเอกสน และองิ์กรเิรือข่าย 

ในเขต.............เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส................ 

ล้านงบที ่ สื่อหน่วยงาน ว้ทยุสื่อสาร หาายเลขโทรศงพท ์

    นาาเรียกขาน ิวาาถี่ โทรศงพท์ โทรสาร 

๑ นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองน้ ำใส     

๒ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองน้ ำใส     

๓ ปลัดเทศบำลต ำบลหนองน้ ำใส   081-976-2453  

๔ นำยอ ำเภอ............สีคิ้ว..................................     081-867-1880  044-412158 

๕ ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบรหิำรงำนปกครอง     094-310-7786   

๖ ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและบัตร     063-903-8596  044-412421 

๗ ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยควำมมั่นคง     094-310-7786   

๘ นำยกเทศมนตรีต ำบลคลองไผ่ 
พ้ืนทีข้ำงเคียง     

044-323092 

089-2830870   

๙ 
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลคลองไผ่ 
พ้ืนที่ข้ำงเคียง         

 
นำยก อบต.ดอนเมือง 
พ้ืนทีข้ำงเคียง   

044-009176 

081-066-1777  

 
รองนำยก อบต.คลองไผ่ 
พ้ืนที่ข้ำงเคียง     

 
นำยก อบต.หนองหญ้ำขำว 
พ้ืนทีข้ำงเคียง     

 
รองนำยก อบต.หนองหญ้ำขำว 
พ้ืนที่ข้ำงเคียง     

๑๐ ท้องถิ่นอ ำเภอ………….สีคิ้ว.............................      088-355-0954  044-412158 

๑๑ ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธร……สีคิ้ว……..........      044-411010   
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  ๑๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล...........สีคิ้ว................      044-986843   

๑๓ สำธำรณสุขอ ำเภอ.....................สีคิ้ว................      044-984108   

๑๔ พัฒนำกำรอ ำเภอ……………........สีคิ้ว................      044-412016  044-411555 

๑๕ เกษตรอ ำเภอ............................สีคิ้ว.................      044-411351   

๑๖ ปศุสัตว์อ ำเภอ…………..............สีคิ้ว..................      044-411700   

๑๗ ประมงอ ำเภอ...........................สีคิ้ว.................      044-411351   

๑๘ หัวหน้ำส ำนักงำน ปภ. สำขำ....ปำกช่อง.......     

 ๑๙ มูลนิธิ/องค์กำรสำธำรณกุศล         

๒๐ อ่ืนๆ (ตำมควำมเหมำะสม)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บงญสรีายสือ่บุิลากรหน่วยงานราสการ รงฐวส้าหก้ั องิ์กรปกิรองสว่นท้องถ้่น อาิเอกสน และองิ์กรเิรอืข่าย 

ในเขตังงหวงน.........นิรราสสีาา.......................................... 

ล้านงบที ่ สื่อหน่วยงาน ว้ทยุสื่อสาร หาายเลขโทรศงพท์ 

   

นาาเรียก

ขาน ิวาาถี่ โทรศงพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สิงห์ 1 162.125 044-242057  

๒ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สิงห์ 2 162.125 044-242057  

๓ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สิงห์ 3 162.125 044-242057  

๔ ผู้บังคับกำรหน่วยทหำรในพ้ืนที่   044-244403  

๕ ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ไชยณรงค์ 152.700 044-240900  

๖ ปลัดจังหวัด มัฆวำน 162.550 044-242015  

๗ หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด     044-243789   

๘ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  รำชสีห์ 1  162.550 044-244842   

๙ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รำชสีห์ 2 162.550 044-260442  

๑๐ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รำชสีห์ 3 162.550 044-260442  

๑๑ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด สีมำ 01 155.775 044-465011  

๑๒ โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด      044-244111   

๑๓ ที่ดินจังหวัด      044-244353   

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัด      044-245520   

๑๕ พัฒนำกำรจังหวัด   044-242991  
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๑๖ หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด   044-242230  

๑๗ ประชำสัมพันธ์จังหวัด     044-251818   

๑๘ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

จังหวัด      044-353886   

๑๙ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสีคิ้ว  สีคิ้ว 2  155.775  044-986240ต่อ102   

๒๐ ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค.สีคิ้ว      044-411949   

๒๑ ผู้จัดกำรประปำส่วนภูมิภำค..สีคิ้ว.....      044-274224   

๒๒ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน...............      044-211125   

๒๓ อุตุนิยมวิทยำจังหวัด..........      044-255841   

๒๔ อ่ืนๆ (ตำมควำมเหมำะสม)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บงญสีรายส่ือเั้าพนงกงานป้องกงนและบรรเทาสาธารณองยท่ีไน้รงบการแต่งตง ง 

ของเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 

ล้านงบที ่ สื่อ – นาาสกุล ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศงพท์ต้นต่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

นำยประสำท  ประจง 

นำยถะนุ ศรีอ ำไพ 

นำยเด่น  จรัสศรี 

.นำยจ ำเริญ  ชำญนอก  

นำยสุชำติ ศรีอ ำไพ 

นำยทะนง ศรีท ำ  

นำยศักดิ์สมนึก  พอกพูล 

นำยพีรพัฒน์ ใจเที่ยง 

 พนักงำนขับรถยนต์ 

จนท.ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จนท.ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จนท.ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จนท.ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

จนท.ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

พนักงำนจ้ำงทั่วไป(ประจ ำรถดับเพลิ) 

พนักงำนจ้ำงทั่วไป(ประจ ำรถดับเพลิ) 

ต้าบลหนองน ้าใส 

อ้าเออสีิ้ ว  

ังงหวงนนิรราสสีาา 

๐๘๘-๔๘๐๙๕๓๒ 

๐๖๒-๑๘๒๙๖๖๘ 

 

 

๐๘๕-๗๗๐๓๕๕๐ 

   

๐๙๓-๔๘๐๕๓๒๕ 
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บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่ (ระบุชื่อ อปท.) 

 
ล้าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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บัญชรีายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นที่ ................. (ระบุช่ือ อปท.)................. 
 

ล้าดับที่ อ้าเภอ ต้าบล 
ชื่อองค์การสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความช้านาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

๑   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม

อุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทาง

น้้า 

 

๒   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้า 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

๓       

๔       

๕       

๖       

๗       

๘       

๙       

๑๐       

๑๑       

๑๒       

๑๓       

๑๔       

๑๕       

๑๖       
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๑๗       

๑๘       

๑๙       

๒๐       

๒๑       

๒๒       

๒๓       

๒๔       

๒๕       

๒๖       

๒๗       

๒๘       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บงญสีรายส่ือกลุ่าเปราะบางที่ัะต้องส่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล้านงบแรก 

 

 

ล้านงบที่ สื่อ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้นูแล/โทร. หาายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

ด .ช./ด.ญ................................ .................. 

ด .ช./ด.ญ................................ .................. 

ด .ช./ด.ญ................................ .................. 

 ชื่อ......../โทร.......  

         

 

ล้านงบที่ สื่อ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้นูแล/โทร. หาายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

นำย /นำง/นำงสำว............. ....................... 

นำย /นำง/นำงสำว.................... ................ 

นำย /นำง/นำงสำว.................... ................ 

 ชื่อ......../โทร.......  

 

 

 

ล้านงบที่ สื่อ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้นูแล/โทร. ลงกษณะ 

ิวาาพ้การ 

๑ 

๒ 

๓ 

ชื่อ - นำมสกุล......... ....................... 

ชื่อ - นำมสกุล.................... ............ 

ชื่อ - นำมสกุล.................... ............ 

 ชื่อ......./โทร.......  

 

อาิผนวก  ส 

เน็ก 

ินสรา 

ินพ้การ 



 

 

ล้านงบที่ สื่อ - สกุล  บ้านเลขที่ ผู้นูแล/โทร. หาายเหตุ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

 

ชื่อ - นำมสกุล....................  

ชื่อ - นำมสกุล....................  

ชื่อ - นำมสกุล....................  

 ชื่อ......../โทร.......  

 

หมำยเหตุ  ๑ . ข้อมูลบัญชีรำยชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล ำดับแรก  จะต้องมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

 ๒. เด็ก หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมำ 

 ๓. คนชรำ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 

 ๔. เนื่องจำกข้อมูลบัญชีรำยชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล ำดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว         ควรมอบให้

เฉพำะผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบเท่ำนั้น เช่น ก ำนัน  /ผู้ใหญ่บ้ำน / ผู้น ำชุมชน  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตรีาีิรรอ์ 



 

บงญสีรายส่ือกลุ่าเปราะบางที่ัะต้องส่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล้านงบแรก 

 

 

 

เทศบำลต ำบลหนองน้ ำใส อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ล้านงบที่ สื่อ – สกุล บ้านเลขที่ ผู้นูแล/โทร. หาายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

นำย /นำง/นำงสำว............. ....................... 

นำย /นำง/นำงสำว.................... ................ 

นำย /นำง/นำงสำว.................... ................ 

 ชื่อ......../โทร.......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอำยุที่มีสภำวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่(LTC) 



 

บงญสรีายสื่อสถานท่ีส้าิงญในเขตเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 

 

ล้านงบที่ สถานที่ ที่ตง ง หาายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

 

๙ 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนีรถไฟ 

สถำนีขนส่งผู้โดยสำร 

สนำมบิน 

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ/สถำนีไฟฟ้ำย่อย... 

โรงผลิตน้ ำประปำ 

ชุมสำยโทรศัพท์ / เสำสัญญำณสื่อสำร 

โรงพยำบำล 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 

สถำนที่รำชกำร 

โรงเรียน / สถำนศึกษำ 

โรงเรียนหนองน ้ำใสพิทยำคม 

โรงเรียนหนองน ้ำใส 

โรงเรียนคลองแจ้ง 

โรงเรียนคลองไทร 

โรงเรียนสง่ำพัฒนำ 

โรงเรียนทับ ๖ วิทยำคำร 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลหนองน ้ำใส 

 

 

 

 

 

 

บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ ๑ 

 

บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ ๑ 

 

 

บ้ำนใหม่สำมคัคี   หมู่ที่ ๕ 

บ้ำนหนองน้ ำใส   หมู่ที่ ๑ 

บ้ำนคลองแจ้ง     หมู่ที่ ๙ 

บ้ำนคลองไทร     หมู่ที่ ๖ 

บ้ำนสง่ำพัฒนำ    หมู่ที่ ๗ 

บ้ำนทับ 6 พัฒนำ หมู่ที ่๑๘ 

บ้ำนหนองน้ ำใส   หมู่ที่ ๑ 
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๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สุเหร่ำ 

วัน บนเขทเทลบาิท าบิหนองนน าบเ ๒๐ แห่ง 

ไน้แก ่

๑.) บ้ำนหนองน ้ำใส   

    ๑. วัดเขำกระโดนวนำรำม  

๒.)บ้ำนไทรงำม   

  ๑.วัดชัยศรีคณำรำม  

   ๒. ส้ำนักสงฆ์นำครตันพล    

๓.)บ้ำนหนองไทร   

  ๑.วัดหนองไทร     

๔.)บ้ำนหนองเกต ุ   

  ๑. วัดหนองเกต ุ    

๕.)บ้ำนคลองไทร    

  ๑.วัดคลองไทรสิทธำรำม   

  ๒.ส้ำนักสงฆ์คลองไทรธรรมสถำน   

  ๓.ส้ำนักสงฆ์สวนหินมงคลธรรมทำยำท  

  ๔.ส้ำนักสงฆ์ภผูำสูงเขำแดนลำว  

๖.)บ้ำนสง่ำ พัฒนำ    

  ๑.วัดสง่ำวนำรำม    

  ๒.ส้ำนักสงฆ์ภูแสงทองเพียงฟ้ำ    

๗.)บ้ำนโนนกระถิน ศรีประทำน  

  ๑.วัดแก้วสัมฤทธ์ิศรีประทำน    

 

 

 

 

บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ ๑ 

 

บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ ๒ 

บ้ำนไทรงำม หมู่ที่ ๒ 

 

บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ ๓ 

 

บ้ำนหนองเกตุ หมู่ที่ ๔ 

 

บ้ำนคลองไทร หมู่ที่ ๖ 

บ้ำนคลองไทร หมู่ที่ ๖ 

บ้ำนคลองไทร หมู่ที่ ๖ 

บ้ำนคลองไทร หมู่ที่ ๖ 

 

บ้ำนสง่ำพัฒนำ หมู่ที่ ๗ 

บ้ำนสง่ำพัฒนำ หมู่ที่ ๗ 

 

บ้ำนโนนกระถินศรีประทำน หมู่ที ่๘ 

 

 



 

 

ล้านงบที่ สถานที่ ที่ตง ง หาายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

 

๑๓ 

๑๔ 

 

๘.)บ้ำนคลองแจ้ง  

  ๑.วัดคลองแจ้งศรสีุนำรำม 

  ๒.ส้ำนักสงฆ์เขำโปร่งนก   

๙.)บ้ำนโนนเพชร   

  ๑.วัดป่ำสำมัคคีธรรม    

๑๐.)บ้ำนหนองผักบุ้ง  

  ๑.วัดรำษฏร์สำมัคคีธรรมวนำรำม    

๑๑.)บ้ำนซับน ้ำทิพย ์  

  ๑. วัดธำรน ้ำทิพย์  

  ๒.วัดโปร่งเกต ุ  

๑๒.)บ้ำนชุมสำมเรณ ู  

  ๑.วัดไตรมติรนพคณุ     

๑๓.)บ้ำนทรัพย์ทวี    

  ๑.วัดทันนิคมพัฒนำรำม 

 

โรงงำนอุตสำหกรรม / นิคมอุตสำหกรรม 

  โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม 

ศูนย์กำรค้ำ / หำ้งสรรพสินค้ำ 

สถำนีบริกำรน้ ำมัน 

 

 

บ้ำนคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙ 

บ้ำนคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙ 

 

บ้ำนโนนเพชร หมู่ที่ ๑๐ 

 

บ้ำนหนองผักบุ่ง หมู่ที่ ๑๑ 

 

บ้ำนทรัพย์น้ ำทิพย์ หมู่ที่ ๑๕ 

บ้ำนทรัพย์น้ ำทิพย์ หมู่ที่ ๑๕ 

 

บ้ำนชุมสำมเรณู หมู่ที่ 25 

 

บ้ำนทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๗ 

 

 

บ้ำนโนนกระถินศรีประทำน หมู่ที ่๘ 

 

บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ ๑ 
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๑๕ 

๑๖ 

 

 

 

 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

สถำนีบริกำรก๊ำซ 

โรงแรม / รีสอร์ท / ที่พัก 

อำคำรสูง (ตำมพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

สถำนบริกำร 

โรงภำพยนตร์ 

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญในพ้ืนที่ 

โบรำณสถำนและสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์

ที่ส ำคัญ 

 - จุดชมวิวผำไทรงำม ท่ีตั ง บ้ำนสง่ำพัฒนำ ม. ๗ 

 - เขำสวนหินงำม ท่ีตั ง บ้ำนคลองไทร ม. ๖ 

 - จุดชมวิวเขำสอยดำว ท่ีตั ง บ้ำนคลองแจ้ง ม. ๙ 

 - อ่ำงเก็บน ้ำขุนนิยม ท่ีตั ง บ้ำนทรัพย์ทวี ม. ๑๗  

 

เขตพระรำชฐำน* 

บ้ำนโนนเพชร หมู่ที่ ๑๐ 

 

 

บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ ๑ 

บ้ำนใหม่สำมคัคี หมู่ที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้ำนสง่ำพัฒนำ ม. ๗ 

บ้ำนคลองไทร ม. ๖ 

บ้ำนคลองแจ้ง ม. ๙ 

บ้ำนทรัพย์ทวี ม. ๑๗  
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เทศบาลต้าบลหนองน า้ใส  อ้าเออสีิ้ ว ังงหวงนนิรราสสีาา 
ข้อาูล ณ วงนที่  ๒๘ เาษายน ๒๕๖๓ 

 

สถานที่พงกพ้งสง่วิราว 

เทศบาล

ต้าบลหนอง

น ้าใส 

สื่อสถานที ่

ิ่าพ้กงน 

GPS 

(ถ้าา)ี 

ที่อยู่ รองรงบ 

ผู้อพยพไน้

ั้านวน 

 (ิน) 

ผู้รงบผ้นสอบสถานที ่

ส้่งสาธารณูปโอิ 

ที่าีอยู่ในปัััุบงน 

เลขที ่ หาู่บ้าน/

สุาสน 

ต้าบล อ้าเออ สื่อ-สกลุ 

/ต้าแหน่ง 

หาายเลขโทรศงพท ์

บ้ำน     

หนองน้ ำใส 

หมู่ที่ 1 

1.  โรงเรียนหนองน้ ำใส 

 

  บ้ำนหนอง

น้ ำใส 

หนองน้ ำ

ใส 

สีคิ้ว 200 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ไฟฟ้ำ 

 ประปำ 

 ห้องสุขำ...(จ ำนวน)...ห้อง 

 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

บ้ำนใหม่

สำมัคค ี

หมู่ที่ 5 

1 โรงเรียนหนองน้ ำใส    

   พิทยำคม 

2 วัดเขำกระโดนวรำรำม 

  บ้ำนใหม่

สำมัคค ี

หนองน้ ำ

ใส 

สีคิ้ว 200 

 

200 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

เจ้ำอำวำสวัดเขำกระโดนวรำรำม 

  ไฟฟ้ำ 

 ประปำ 

 ห้องสุขำ...(จ ำนวน)...ห้อง 

 อื่น ๆ...(ระบุ)... 



บ้ำนคลองไทร 

หมู่ที่ 6 

1 โรงเรียนคลองไทรวิทยำ   บ้ำนคลอง

ไทร 

หนองน้ ำ

ใส 

สีคิ้ว 200 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

  ไฟฟ้ำ 

 ประปำ 

 ห้องสุขำ...(จ ำนวน)...ห้อง 

 อื่น ๆ 

บ้ำนทับ 6

พัฒนำ 

1.  โรงเรียนทับ 6 วิทยำ   บ้ำนทับ 6

พัฒนำ 

หนองน้ ำ

ใส 

สีคิ้ว 400 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

  ไฟฟ้ำ 

 ประปำ 

 ห้องสุขำ...(จ ำนวน)...ห้อง 

 อื่น ๆ 

หาายเหตุ :  1. สถานที่พงกพ้งสง่วิราวิวรเป็นพื นที่ที่าีเพนานสูงระบายอากาศไน้นีและาีพื นที่ส่วนตงวิวรกว้างกว่า 3.5 ตารางเาตร/ิน 

               2. เส้นทางเข้าถึงท่ีพงกพ้งิวรอยู่ห่างัากองยองนตรายิวรหลีกเลี่ยงบร้เวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกิุกิาาน้านิวาาปลอนองย และิวรหลีกเลี่ยงการใส้เส้นทางที่าีการกงนเซาะของน้น 
 

 

 

 

 

 

 



 

อาิผนวก  ญ 



ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 
โอกาสหรือความถี่ 

ในการเกิดภัย 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 
มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

 
  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง      ความเสี่ยงต่้า 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ความเสี่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงต่้า     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 



 

 

ค้าสั่งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
เรื่อง การจัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

--------------------------- 
 อาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ 
(๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘) (กรณีองค์การบริหารส่วนต้าบล) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ก้าหนดให้มีการ
จัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบลโดยมีองค์ประกอบ
และอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส     ผู้อ้านวยการ 

๒.ปลัดเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส      รองผู้อ้านวยการ 
๓.รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส     กรรมการ 
๔.ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรสีคิ้ว      กรรมการ 
๕.ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพ้ืนที่      กรรมการ 
๖.ก้านันต้าบลหนองน้้าใส       กรรมการ 
๗.ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                             กรรมการ 
๘.สาธารณสุขต้าบล       กรรมการ 
๙.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่      กรรมการ 
๑๐.ผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่      กรรมการ 
๑๑.ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่     กรรมการ 
๑๒.หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส   กรรมการ 
๑๓.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส  กรรมการ 

          และเลขานุการ 
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
อ้านาจหน้าที่ 

๑. การจัดท้าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส และ 
แผนเผชิญเหตุ เพ่ืออ้านวยการประสานงาน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

๒. ก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย สาธารณภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ 
สาธารณภัย และการฟื้นฟูของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

๓.  เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขต
พ้ืนที่ให้เสนอผู้อ้านวยการท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลต้าบลหนองน้้าใสเพ่ือจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 



๔. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือ
เขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 

๕. รวบรวมและจัดท้าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่นายอ้าเภอสีคิ้ว หรือกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอสีคิ้ว หรือกอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือนายอ้าเภอสีคิ้ว 
มอบหมาย 
     

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่..............เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
    (นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน้้าใส 
        ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 

 
 

 

 

 



 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ส้าหรงบ ประสานโิรงการพงฒนาังงหวงน 

เทศบาล ต้าบลหนองน ้าใส  . อ้าเออ สีิ้ ว  .  ังงหวงนนิรราสสีาา  . 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่...2...ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่............... 

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศำสตร์ที่  9  ยุทธสำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน .  

1. ยุทธศำสตร์ ที่ 4  กำรพัฒนำคนและสังคม.         . 

1.1 แผนงาน รักษำควำมสงบภำยใน   . 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

1 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนช่วงเทศกำล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ

ทำงถนนช่วง

เทศกำล 

ประชำชนผู้สญัจรไป

มำช่วงเทศกำล 

80,000 80,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน

อุบัติเหตุ

ทำงท้อง

ถนนลดลง 

ลดกำรเกิด

อุบัติเหตุและผู้

ประสบอุบตัิเหตุ

ได้รับกำร

ช่วยเหลืออย่ำง

ทันท่วงที 

งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณ

ภัย 

ส ำนักปลัด 

ทต. 

หนองน้ ำใส 

อาิผนวก ฏ 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

ส้าหรงบ ประสานโิรงการพงฒนาังงหวงน 

เทศบาล ต้าบลหนองน ้าใส  . อ้าเออ สีิ้ ว  .  ังงหวงนนิรราสสีาา .. 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่...2...ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่............... 

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศำสตร์ที่  9  ยุทธสำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน .  

1. ยุทธศำสตร์ ที่ 4  กำรพัฒนำคนและสังคม.         . 

1.1 แผนงาน รักษำควำมสงบภำยใน   . 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

2 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

ประชำชน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 กำรฝึกซ้อม

แผนป้องกัน

และระงับ

อัคคีภัย/

ท้วงที 

กำรฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย/

เตรียมควำม

พร้อมในกำร

ระงับเหตไุด้

อย่ำงทันท้วงที 

งำนป้องกัน

และบรรเทำ

สำธำรณภัย 

ส ำนักปลดั 

ทต. 

หนองน้ ำใส 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


