
 

 

บทที่ 1 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
  ๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ตั้งอยู่ เลขที่  85/26 ต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง          
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ        
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลชากบก  อ าเภอบ้านค่าย 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลแกลง  ต าบลกะเฉด  อ าเภอเมือง 
 ทศิตะวันออก ติดต่อกับต าบลกะเฉด   อ าเภอเมืองระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย 
   และต าบลนาตาขวัญ/ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน 

  หมู่ที่  1   บ้านส านักทอง 
  หมู่ที่  2  บ้านยายจั่น 
  หมู่ที่  3  บ้านธรรมสถิต 
  หมู่ที่  4  บ้านหาดใหญ่ 
  หมู่ที่  5  บ้านเกษตรศิริ 
   

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
       องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,233 คน 

จ าแนกเป็น  เพศชาย   2,562 คน 
   เพศหญิง  2,671   คน 

จ านวนครัวเรือน     2,686   ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ.....10,000.......คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ร้อยละ  90  
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.  2564               

    (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ 

ท าสวน รองลงมาได้แก่ ด้าน เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ      
การเพาะปลูก เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ  40,000 บาท  
            ที่มา : ข้อมูล จปฐ.ต าบลส านักทอง 
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1.1.5 สถานท่ีส าคัญ 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ท่ี 1 

สถานท่ีราชการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
- สถานีต ารวจภูธรส านักทอง 

สถานบริการสาธารณสุข 
- 

สถาบันการศึกษา 
- โรงเรียนบ้านส านักทอง 

สถานท่ีตั้งศาสนา 
- วัดส านักทอง 
- คริสจักรศังฤกษ์ 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
มีรถจัดเก็บและน าไปส่งท่ีบริษัทจัดการขยะ 

 
12.766483 , 101.483933 
12.767403 , 101.478696 
 
 
 
12.766787 , 101478866 
 
12.769690 , 101.482322 
12.793199 , 101469554 

 
หมู่ท่ี 2 

 

สถานท่ีราชการ 
- 

สถานบริการสาธารณสุข 
- โรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยายจั่น 

สถาบันการศึกษา 
- โรงเรียนบ้านยายจั่น 

สถานท่ีตั้งศาสนา 
- วัดยายจั่น 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
มีรถจัดเก็บและน าไปส่งท่ีบริษัทจัดการขยะ 

 

 
 
 
12.707068 , 101.470443 
 
12.706640 , 101.468664 
 
12.706168 , 101.470556 
 
 

 
หมู่ท่ี 3 
 

สถานท่ีราชการ 
- 

สถานบริการสาธารณสุข 
- 

สถาบันการศึกษา 
- โรงเรียนวัดธรรมสถิต 

สถานท่ีตั้งศาสนา 
- วัดธรรมสถิต 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
มีรถจัดเก็บและน าไปส่งท่ีบริษัทจัดการขยะ 
 

 
 
 
 
 
12.704361 , 101.440849 
 
12.704361 , 101.440849 
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พ้ืนท่ี สถานท่ีส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ท่ี 4 

สถานท่ีราชการ 
- 

สถานบริการสาธารณสุข 
- 

สถาบันการศึกษา 
- 

สถานท่ีตั้งศาสนา 
-วัดเขาช่องสลอด 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
มีรถจัดเก็บและน าไปส่งท่ีบริษัทจัดการขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
12.7824257 , 101414125 

 
หมู่ท่ี 5 

 

สถานท่ีราชการ 
- 

สถานบริการสาธารณสุข 
- 

สถาบันการศึกษา 
- 

สถานท่ีตั้งศาสนา 
- ส านักสงฆ์อ่างเงิน 

พ้ืนท่ีท้ิงขยะ 
มีรถจัดเก็บและน าไปส่งท่ีบริษัทจัดการขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
12.7604866 , 101414208 

 
1.1.6 สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ท่ี 1 

ไฟฟ้า....มี..... 
ประปา....มี................ 
ถนน....มี.............. 
รถโดยสาร.......มี................. 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................. 

 

 
หมู่ท่ี 2 

 
ไฟฟ้า...........มี..................  
ประปา.........มี............... 
ถนน............มี................. 
รถโดยสาร........ไม่มี................ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม................ 
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หมู่ท่ี 3 

ไฟฟ้า...........มี................  
ประปา.........มี.............. 
ถนน.............มี.................. 
รถโดยสาร.......ไม่มี................. 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................. 

 

หมู่ท่ี 4 

ไฟฟ้า................มี..........  
ประปา..............มี.......... 
ถนน..............ไม่มี...... 
รถโดยสาร.............ไม่มี........... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................. 

 

หมู่ท่ี 5 

ไฟฟ้า.............มี................  
ประปา............มี........... 
ถนน...............มี................ 
รถโดยสาร........................ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.................. 

 

 
๑.๑.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญและ       
อ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 3320 และ 3139  
 ๑.๑.8 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม/หุบเขา        
มีแม่น้ าและล าคลองส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลอง สังขฤกษ์ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  4  ถึงหมู่ที่  1 
        คลอง น้ าใส  ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่  5   ถึงหมู่ที่  3 

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ส่วนใหญ่เกิดภัย    

จาก อัคคีภัย โดยมีปัจจัยเสีย่งมาจากไฟฟ้าลดัวงจรที่เกิดภัยข้ึนบ่อยครัง้ และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกลา่ว 
มักจะมีผูป้ระสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

๑.๒.๒ สถิติภัย  
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ที่ส าคัญที่เกิดข้ึนและสร้าง      

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
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 (1  อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง  
พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมู่ท่ี/ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท  

จ านวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน  

สูญหาย 
(คน  

 

บาดเจ็บ 
(คน  

๒๕60 - - - - - - - 
๒๕61 - - - - - - - 
๒๕62 - - - - - - - 
2563 - - - - - - - 
2564 1 หมู่ 1,4 50 - - - 15,000 
รวม 1 2 50 - - - 15,000 

 (2   วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง  
พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท  

จ านวนบ้านเรือน    
ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

(หลัง  

จ านวนบ้านเรือน    
ท่ีเสียหายบางส่วน 

(หลัง  
๒๕60 - - - - - 
๒๕61 2 1,2,3,4,5- - 2 5,500- 
๒๕62 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 - - - - - 
รวม 2 5 - 2 5,500 

(3  ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง  

พ้ืนท่ี  
ประสบภัย 

(หมู่ท่ี/
ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย  
จ านวน

ครัวเรือน      
ท่ีประสบภัย  

พ้ืนท่ี
การเกษตร

เสียหาย (ไร่  

จ านวนสัตว์ 
ท่ีรับผลกระทบ 

(ตัว  
๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕๕9 - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - 
๒๕61 - - - - - - 
๒๕62 1 หมู่ 1,4,5 17 - - - 
รวม 1 3 17 - - - 
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(4  อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง  
พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน  

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

 
จ านวนบ้านเรือน

ท่ีประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน  

บาดเจ็บ 
(คน  

๒๕60 1 หมู่ 5 1 - - 13,000 
2561 - - - - - - 
๒๕62 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
2564 - - - - - - 
รวม 1 1 1 - - 13,000 

 (๕  ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปี  

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ  

พ.ศ. 

จ านวน
ครั้งท่ีเกิด

เหต ุ
(ครั้ง  

สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน  

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน  
๒๕60 21 ถนนหาดใหญ่ – จันดี - 13 - 
๒๕61 18 ถนนหาดใหญ่ – จันดี  - 10 - 
๒๕62 -  ถนนหาดใหญ่ – จันดี - - - 
2563 - -    
2564 - - - - - 
รวม 39 - - 23 - 

 
๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
       จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี ้
 

*** (ตัวอย่าง  การจัดล าดับความเสี่ยงภัย *** 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร 
2 ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค 
3 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม น้ าป่า 
4 ฯลฯ  
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจ าในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จึงท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่ อุทกภัย     
ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม 
(อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรม
ของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 

 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เพ่ือเป็นแนวทางใน          
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงท าปฏิทิน        
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ดังน้ี 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
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บทท่ี ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากข้ึนกั บ         

การด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM  ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถงึการฟื้นฟู (Recovery) 
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
 ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน  
ต าบลส านักทอง พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้  ให้ เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้

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

 ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

 ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี ้ข้ึนอยู่กับพื้นที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบ
และความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจ    
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจดัการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง ในฐานะผู้อ านวยการท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก     
มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน  
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอเปาหมาย     
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง และวัตถุประสงคของแผน       
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อสรางความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อยางยั่งยืน
ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และจัดการ  
กับปัจจัยที่ เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้ เกิดความเปราะบาง       
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ  เพื่ อเผชิญ เหตุการณ์ ฉุกเฉินที่ เกิดข้ึนทุกรูปแบบ                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่       
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ        
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้ งในประเทศ                
และต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม       
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

 ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง          
มีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  

 (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง (โครงการที่ใช้งบประมาณ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง) 
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๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
- แผนและข้ันตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณ

หรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
 - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ฯลฯ 
(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจ    

จะเกิดข้ึน 
(3) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน

สะสม เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อ
บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็น
งบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑๑ 
 

แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

 การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ต้องมีการเช่ือมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร        
จัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
(๑  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.  

มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ          
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ      
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.  

มีหน้าที่ เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ            
และประสานงานระห ว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีอง ค์ประกอบ  และอ านาจหน้าที่ ต ามระเบียบ                  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผน งาน โค รงก ารอื่ นที่ ยั ง ไม่ มี 
ความจ าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(๓  คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
มีหน้าที่ จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอ ต่อผู้ ว่าราชการจังห วัด              

เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ

(๑  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.  
ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณ ภัยของกอ งอ าน วยก ารป้ อ ง กั น แล ะบ รร เท าส าธารณ ภัยแต่ ล ะระดับ โดยมี รั ฐมนตรี                          
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม 
สั่งการ และบัญชาการ 
(๒  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.  

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง     
โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ มีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล    
ที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจ             
ในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก าลังในการเริ่ม
ปฏิบัติการ 

(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก 
(ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบ              
ในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน 
พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับ         
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ประสาน      
การปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็นการจัดการ          
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 
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(๓  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.  
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 
(๔  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.  

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
(๕  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.  

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต  
พื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 
(๖  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 
(๖.๑  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา  
 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เมื่อเกิด          
สาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้ งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา            
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการป้องกัน       
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมงุ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามที ่ได้ร ับมอบหมาย  พร้อมทั ้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 
(๖.๒  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.  

 ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญ เหตุ                
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลส านักทอง ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง      
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง รวมถึงมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด         
และผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นผู้อ านวยการ 
(๖.๓  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่
อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล ส านักทอง ให้สอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ           
การร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

 
 
 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.  
ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ  
 

 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.  
ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด  

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด  

 

กองบัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.  

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.  

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(นำยกเมืองพัทยำ) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยำ) 

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

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(นำยกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบำล) 

นายกรฐัมนตร ี

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.  

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต  
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๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ          
เกิดสาธารณภัย บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ข้ึน โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์       
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ       
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกข้ันตอน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) ทราบทันที  

หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยได้
โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมินสถานการณ์
สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ(นายอ าเภอ) เสนอต่อ
ผู้อ านวยการจังหวัด(ผู้ ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย                (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องค์กรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 
 (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สาธารณภัย     
ที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
  (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

 
 

จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
  (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองและสาธารณภัย              
มีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองรายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลส านักทอง  ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน       
ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
 (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ (องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ      
หรือใกล้เคียง) ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองให้การสนับสนุนการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๒.๗.3 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองเป็นศูนย์กลาง      
ในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน 
การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้           
โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง(กรณีเกิด
สาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
 (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัด            
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์            
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
 (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับองค์การ  
สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบั ติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้ าหน้าที่  อุปกร ณ์  และเครื่องมือ                 
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
 (๔) กรณีที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
  (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ      
เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว  
ที่ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง หรือผู้อ านวยการท้องถ่ิน เพื่อรับมอบหมายภารกิจ
ในการปฏิบัติการ 
 (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ  เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล อีกทั้ งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ งล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ฉบับนี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน        
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ  โดยมี เป้าหมายส าคัญ                
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ในพื้นที่  ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย             
และการเตรียม ความพร้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง       
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
ความเสี่ยง (Risk   =  ภัย (Hazard  x ความล่อแหลม (Exposure  x ความเปราะบาง (Vulnerability  
      ศักยภาพ (Capacity  
 ภัย (Hazard  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure  หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ        
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability  หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม       
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟู                
ได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิ ด      
สาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity  หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ
ที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 การประ เม ินความ เสี ่ย ง  (Risk Assessment)  ห มายถึง  กระบวนการก าหนดลักษณะ        
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั ้นตอน    
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    
ขั้นท่ี ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบนั ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต 
ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย  
ขั้นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นท่ี ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงก าหนดให้จัดทีมประเมินความเสี่ยง   
จาก  สาธารณภัย เพื่อเข้าส ารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูล      
ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบการตั ดสินใจสั่งการ      
ในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)               
(๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ         
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
๓.2 แนวทางปฏิบัตใินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีพื้นที่เป็นสวนยางพาราและโรงงานอุตสาหกรรม     
สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่  ภัยจาก  อัคคีภัย เป็นต้น ตามที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่  ๑)              
จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) ด้านโครงสร้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว
และไดเ้ตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
  การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ     
เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ กับหน่วยงานภาครัฐ              
ในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ       
ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาใบยางพารา การเผาขยะในสวนยางพารา เป็นต้น 
   (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่ เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ ชุมชน         

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
(๑  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM  

     ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย 
เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้ง           
มีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง         
ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                 
ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย   
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน          
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลอืงานเจ้าหน้าที่ในข้ันตอนการเตรียมความพรอ้ม ก็สามารถท าให้ชุมชนของตน
มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว              
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
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 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดท าเป็นแผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณภัย โดยมี      
การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีศักยภาพมากข้ึน 
 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสาธารณภัย เช่น ชุมชน
ที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ า เป็นต้น 
 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
(๒  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
  เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร 
รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่าง     
ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่ ง ข้ึน           
ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตาม     
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองจะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน 
ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
(๓  การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
  (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข้อมูล   
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติ      
กับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
  (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และการแจ้งข่าว      
การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 
  (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลา ภาวะที่         
จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและความสับสน            
ในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั้งนี้  ความถ่ี     
ของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
  (๓.๔ ) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด          
๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแนวโน้ม  
การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
  การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งท าหน้าที่       
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร   
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ส่วนต าบลส านักทองแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ   
และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
 รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอ าเภอ   
และจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
(๔  การเตรียมการอพยพ 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองมีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
 (๔.๑) จัดท าแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย จ านวน    
ผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพื้นที่รองรับการ อพยพให้       
อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจนการก าหนดเส้นทางอพยพ
หลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้ งการส ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ          
น้ ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
  (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
 (4.3) ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 
บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยก าหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่มีของมีค่า เงินสด 
เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น 
(๕  การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 
  (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว คือ ผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นข้ันต่ าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
 (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปจัจยัในการพจิารณา ดังนี ้

ตารางท่ี 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลอืกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได ้

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจัจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถ่ิน 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนสง่ 
 

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพืน้ที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 
(๖  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองจะจัดท า
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความพร้อม
เป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
  (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
  (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบ    
และความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
  (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่อเกิดสาธารณภัย 
(๗  แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP  
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  แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ์เมื่อเกิดภัย
ต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรอืองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรอืไม่สามารถใหบ้ริการประชาชนได้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริ หารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร   
ในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ 
หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤตเพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ
ตามระดับการให้บรกิารทีก่ าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรนุแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
 (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 (๔) ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
 - บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูป้ฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงาน
และสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
 - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
 - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
 - ข้ันตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต ฯลฯ 
๓.3 พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิด   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ      
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือ      
กับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก าหนดจากผล        
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย        
ที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

จากการด าเนินการประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจาก  สาธารณภัย 
ดังนี ้
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ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลส านักทอง 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่..... หมู่ที่ 1 - 5 หมู่ที่..... ขาดระบบเตือนภัย ขุดลอกแหล่งน้ า 
ภัยแล้ง หมู่ที่..... หมู่ที่ 1 - 5 หมู่ที่..... แม่น้ าล าคลองตื้นเขิน ขุดลอกคูคลอง 
วาตภัย หมู่ที่..... หมู่ที่ 1 - 5 หมู่ที่..... สภาพภูมิอากาศ ให้ความรู้ประชาชน 
อัคคีภัย หมู่ที่..... หมู่ที่ 1 – 5 หมู่ที่..... ภัยแล้งไฟฟ้าลัดวงจร ฝึกทบทวน อปพร. 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที่..... หมู่ที่ 1 - 5 หมู่ที่..... มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ ให้ความรู้ประชาชน 
ฝึกทบทวน อปพร. 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 

ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับควำมเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สำเหตุ ท่ีท ำให้เกิด      
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

แผนงำน/โครงกำร 
กำรลดควำมเสีย่ง 
จำกสำธำรณภัย 

เสี่ยงสงู เสี่ยง        
ปำนกลำง 

เสี่ยงต่ ำ 

อุทกภัย หมู่ที่ 1  
 
 
 
หมู่ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 4 

- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าหลายสาย 
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเข่ือน
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ า โดยเฉพาะพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจ า 
- สนับสนุนเครื่องมอืให้มี
ม า ต ร ฐ า น ได้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 4  
 
 
 
 
หมู่ที่ 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่4-5 

- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ า   
ในปริมาณมากและต่อ เนื่ องทั้ งปี 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 4 
- แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร  
ร วม ทั้ ง แ ม่ น้ า ล าค ล อ งตื้ น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 4-5 
- มีการบุกรุกท าลายป่าไม ้         
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี 4-5 

- มี เข่ือนหรือแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน  
ที่ด ี
 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม
เพื่ อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้ง 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับควำมเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สำเหตุ ท่ีท ำให้เกิด      
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

แผนงำน/โครงกำร 
กำรลดควำมเสีย่ง 
จำกสำธำรณภัย 

เสี่ยงสงู เสี่ยง        
ปำนกลำง 

เสี่ยงต่ ำ 

วาตภัย หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 

 
 
 
 
หมู่ที่ 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 3 

- ลั ก ษ ณ ะ ภูมิ อ าก าศ โดยทั่ ว ไป      
อยู่ ภายใต้อิ ท ธิพลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 4-5 
 
- บุคลกรทีม่ีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี่ 1-
5 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบ ารงุดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี่.......................... 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รับป รุ งแล ะ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ที่1-5  
 
 
 
หมู่ที่1-5 

 - ประชาชนขาดความตระห นั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-5. 
 
- ประชาชนไม่ ทราบ ถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-5 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุ ก ปี  แล ะ ให้ ค ว าม รู้
เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ที่ 3   
 
 
 
หมู่ที่ 2 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพื้นที ่
โดยเฉพาะพื้นทีห่มูท่ี่ 2-3 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่ อป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

 
หมำยเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ า)  
 
๓.4 การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะ
เกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
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๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปยังชุมชน 

หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองอ านวย        
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิด          
สาธารณภัย ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 
๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 

 (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจได้รับผลกระทบ     
ให้แจ้งแนวทางปฏิบตัิให้กับสว่นราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า ๗๒ ช่ัวโมง
ก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒.๒)แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถ่ิน สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน       
โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
3.4.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจ้งเตือนภัย 

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบการเตือนภัย
ไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม         
กับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า 
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองจัดชุดเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย  
เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัต ิดังนี้ 

 (1) จัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสานก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองทางโทรศัพท์หมายเลข...038-634505.........วิทยุสื่อสาร     
ความถ่ี...164.125...MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข......................-............................................  

 (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ      
และจังหวัดทาง หมายเลขโทรศัพท์....1784........ ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร     
ความถ่ี............162.800...............MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข.......1784................................. 

 
 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตอืนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวงั 
  วิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให้ 
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏิบัติ 
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

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

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นข้ึน โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ิน      
เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ      
พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่รบัผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย                 
ตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง แบ่งออกเป็น       
๓ ส่วน  ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกูภ้ัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอตุสาหกรรม สารเคมี           

วัตถอุันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจดัการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานตดิตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสมัพันธ์และตอบโตก้ารข่าว 
- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
- งานแผนการป้องกนัและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏบิตัิการ/       
แผนเผชญิเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจดัหาปจัจัยสี่ทีจ่ าเป็น 
- งานสาธารณปูโภคสาธารณปูการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบญัช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจดัการศูนย์พกัพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนทีป่ระสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 
- งานส่งก าลังบ ารุง 

ฯลฯ 
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๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีดังนี ้
(1  คณะท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อ านวยการท้องถ่ินเห็นสมควร 
(2  ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่  ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
(3  ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน       
เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุข 
รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี        
ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
(4  ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสาน
ข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียม
เอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ  พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ทอง/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองฯลฯ  
 (5   ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี ้

(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 

 (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี และการรับ
บริจาค ฯลฯ 

 ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-2 : 
(ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอย่าง  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 
๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยแห่งชาติ 
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบ        
สาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอ าเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) 
โดยผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 3 
- สมาชิกสภา อบต.ส านักทอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน   ฯลฯ 

 
 

 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต.ส านักทอง 
- ส านักปลัดอบต.ส านักงาน 
- ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1-5 
- สมาชิกสภา อบต.ส านักทอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลงั 
- ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1-5 
- สมาชิกสภา อบต.ส านักทอง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน อบต. 
- ส านักปลัด อบต.  

(งานประชาสัมพันธ์) 
- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธ์ร่วม 
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 (๑) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นในฐานะผู้อ านวยการท้องถ่ิน      

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น
เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ     
และผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการ
อ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
  (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถ่ินหลายคน 
ผู้อ านวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
 (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ ใด ให้เป็นหน้าที่        
ของผู้อ านวยการท้องถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้น าแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
  (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง       
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
  (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ินนั้นๆ จะรับมือกับสาธารณ
ภัยน้ันๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อสั่งการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
 ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนนั้นเป็น ภัยพิบัติ          
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด ให้เป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ                    
ที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหวัหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
หรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่ เกิดข้ึนในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบ            
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)           
เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ส ารวจความเสียหาย   
 จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้
ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
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๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ดำเนินการ ดังนี ้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แห่งพื้นที่ใด          

ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้น เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการจังหวัด
ทราบทันที  
 (2) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ  ผู้อำนวยการท้องถ่ิน
หลายคน ผู้อำนวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อำนวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว  
 (3) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ที่ต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้น เพื่อระงับ
ภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้       
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
 (4) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณที่เกิดสาธารณ
ภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ต่อเมื่อได้ร้บอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมีผู้อำนวยการอยู่ด้วย         
และหากทรัพย์สินนั้น  เป็นสิ่ งที่ท ำให้ เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้ เจ้าพนักงานมีอำนาจ  สั่ งให้ เจ้ าของ               
หรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สนิออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้น ได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว  
 (5) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่ เกิด ข้ึนและ ทำบัญชีรายช่ือ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน    
ในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟ ู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ 

 (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน           
และอาสาสมัครต่างๆ ที่ มาร่วมปฏิบัติ งานเข้ารายงานตัวที่ ศูนย์ ป ฏิบัติการฉุกเฉิน  องค์การบริหาร                
ส่วน         ต าบลส านักทองในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
  (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังน้ี 
  (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าด่ืม 
อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
  (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน  เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ 
จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
 (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่ วโมง (๒-๓ วัน  เน้นการค้นหาผู้ รอดชี วิต การสืบหาญาติ                 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้     
ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
 (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓วันขึ้นไป  ให้พิจารณาสนับสนุน     
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ฯลฯ 
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๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย      
ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑) การรับแจ้งเหตแุละการรายงาน 
ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการ

ระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน 
รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณ
ภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน      
(๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
(๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตราย      

ต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติ การฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ 
พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 

(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์       
และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ 
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
(3) การค้นหาและช่วยชีวิต 

- ก าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย 
- สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการ     

ในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์  

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ทองและกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพื่อจะ
ได้เสนอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป  
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๓ ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมอืกับสถานการณ์ภัย 

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๕  บริหารจดัการข้อมลูข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถ่ิน ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๘ ก าหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่ เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 

ส่วน
สนับสนุน 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 



แผนปฏิบตัิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๓๔ 
 

ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์  

  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 มีก านันต าบลส านักทองรับผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2  มีผู้ใหญบ่้านหมู่ 2 รบัผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3  มีผู้ใหญบ่้านหมู่ 3 รบัผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4  มีผู้ใหญบ่้านหมู่ 4 รบัผิดชอบพื้นที ่
      โซนที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5  มีผู้ใหญบ่้านหมู่ 5 รบัผิดชอบพื้นที ่
หมายเหตุ : สามารถปรบัโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที ่

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ใหลุ้กลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตวัที่ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ
บรหิารส่วนต าบลส านักทองก่อนรบัมอบภารกิจและพื้นที่รบัผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนบัสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์  

เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้ เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเปน็ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง 
(๒  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน  ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จ าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบ เส้นทางคมนาคมที่ ได้ รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓  การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน  ให้ความส าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับผิดชอบ/     
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์  

เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
(๔  การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน  ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้ งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับ เปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

 
 

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

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วน
สนับสนุน 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วน
สนับสนุน 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพื้นที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
นางวรรณฐกาญจน์ 
ประดิษฐพฤกษ์ 
โทร 087-487-6336 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC   
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพั

นธ์ร่วม 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 
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ล าดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์  

ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วน
ปฏิบัตกิาร 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
 ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ใหผู้้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยูอ่าศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลงัการอพยพกลบั พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วน
ปฏิบัติการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายยงยุทธ สร้อยสงมิ 
โทร 092-549-3697 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออ าเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเฉด และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วน
อ านวยการ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ช่ือนายมนตรี  จตุรัส 
โทร081-865-3378 

หมายเหตุ  :  การก าหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
 เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร กองอ านวยการป้องกันองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง มอบหมายให้...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้รับผิดชอบ นายมานิต เหลาสิทธ์ิ  เป็นผู้ก ากับดูแล
และใช้งานความถ่ีวิทยุ 162.800 เพื่อใช้เป็นความถ่ีวิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้งานป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย/
ผู้รับผิดชอบ นายมานิต เหลาสิทธ์ิเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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(๑) จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................
หมายเลขโทรศัพท์...038-634505....  โทรสาร...................038-634505................................................ 
 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่
วิทยุ 

โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 อบต.กะเฉด อบต.กะเฉด 162.800 038-634-405 -  

2 กู้ภัย สว่างพร 168.275 093-649-7327   
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
๔.5 การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูล ข่าวสารที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน                 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ ถูกต้องและลด        
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองเป็นหน่วยงานหลัก 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อท าหน้าที่ประสานข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ ส าหรับสื่อข่าวสาร           
ทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว           
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน    
ข้อมูลร่วม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ 038-031626
โทรสาร      -            

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
โทรศัพท ์081-5755655 

โทรสาร -  

กองอ านวยการปอ้งกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล

ส านักทอง 
โทรศัพท/์โทรสาร .038634505 
โทรศัพท/์โทรสาร .038634300    

ความถี่วทิยุ  164.125 MHz 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาบ้านเพ 

โทรศัพท์ 038-615759 
 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด 
โทรศัพท์ 038-634405 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญู 

โทรศัพท์ 093-6497327 
 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 โทรศัพท์ .1784 
 โทรสาร  - 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อย บ้านเพ 

โทรศัพท์  038-652991 
 

สถานีต ารวจภูธร 
ส านักทอง 
โทรศัพท์  

038-634258 
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 ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
แจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องก่อน
แจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
 
 ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่ก าลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมี         
การอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัย
และพื้นที่ ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

 ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 ๔.5.๕ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

๔.6 การอพยพ 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น จะเป็นอันตราย 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่อย่างเป็น
ระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษา
ความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองก าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง ในฐานะผู้อ านวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย 
โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นผู้ช่วย 
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม ก ากับ ดูแล การอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามค าสั่งของผู้อ านวยการท้องถ่ิน ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสาน       
การปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ในฐานะผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
 ๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็น
ส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออก
จากบ้านเรือนให้น ากระเปา๋ที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน 
ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
 ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ
ส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน  
ทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ่งประเภท
ของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่ก าหนดไว้ 
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 ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสานเจ้าหน้าที่
ต ารวจในท้องที่ เพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้ านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ             
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ 
 
 
 
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ผู้อพยพ      
เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
 ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการ
อาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่องจากสื่อ            
ทุกช่องทางรวมทั้ งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ            
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

 ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 
 (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
 (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
 (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปอ้งกันโรคใหเ้ป็นไปอย่างทั่วถึง 
 (๔) การมกีิจกรรมฟื้นฟสูุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าใหม้ีสุขภาพจิตที่ดี 
 (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

 ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว    
และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 
รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติ
ในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว  โดยให้ค านึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็นส าคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

หมายเหตุ : สามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่ งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง /  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก  สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment  จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สาธารณ
ภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน  ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล        
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
 ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที เมื่อภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย    
เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์      
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลที่ได้ มาท า         
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุป
เสนอผู้อ านวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เ ช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม                 
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA  

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment  

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให ้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ช่ัวโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 
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การเตรียมพร้อมส าหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมูลทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่ วยเหลือเบื้ องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเน่ือง ทั้ ง น้ี  จ าเป็นจะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

   
 
 
 
ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA)  ต ามภ าค ผ น วก  ฐ  (ต ัว อ ย ่า ง )  แ บ บ ป ร ะ เม ิน ภ ัย พ ิบ ัต ิขั ้น ต ้น  ร ะ ยะที ่ ๑              
(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ  (ตัวอย่าง ) แบบประเม ินความ เส ียหาย       
และความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 

หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองพิจารณาเห็น
ว่ามีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการ    
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย           
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่ งของ เหลือใช้ของศูนย์รับบริจาค              
เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
 ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
 ๔.๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  หารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการก าหนด
ระเบียบ  การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงิน
และสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
 ๔.๑๐.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  ในการบริหาร
จัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย        
หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
และส่งมอบสิ่งของบริจาค 

๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล   
จากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นที่ 
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(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถ่ิน ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลง
แล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่อาศัยของตนเองต่อไป 
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองให้ส่งมอบภารกิจ             
ที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่ว ยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่ อง                
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
๔.๑1 การอพยพกลับ 
 เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม
อพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อาศัยของตนเอง พร้อมทั้งประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง แบ่งประเภทของสว่นราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดพื้นที่
รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินไว้ล่ วงหน้า                 
โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
(1) ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
แก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ติดต่อหรือใกล้เคียง นั้น 
(2) กรณีผู้อำนวยการท้องถ่ินมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟ)ู เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทา

ลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่ อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่          
ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back 
Better and Safer  เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย ในการฟื ้นฟู      
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการ
ส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วม    
ในข้ันตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 
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แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสรา้งใหม่ ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

 
 
 
 

   
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองจะด าเนินการ
หลังเกิดภัย ดังนี้ 

๕.๑ ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึง
ระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัด     
สิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนด  
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒ องค์การบริหารสว่นต าบลส านักทอง  ส ารวจประเมินความจ าเปน็ในการฟืน้ฟูภายหลงัการเกดิ  
สาธารณภัย ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือจากภายนอก 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความล่อแหลมต่อสาธารณ
ภัยที่เกิดข้ึน 
 ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่ งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาล              
และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึง   
การฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
เป็นพิเศษ 
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน 
การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
 ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง          
จัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ 
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
 ๕.๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้าง
พื้นฐานที่ ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ  (ก .ช .ภ .อ .)             
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
 การประเมินความเสยีหายและความต้องการความช่วยเหลอื จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

๕.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีแนวทางปฏิบัติ   
การฟื้นฟู  ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

 (๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือจากภายนอก 

 (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอหรือความล่อแหลม        
ต่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

๒. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 

 (๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ การช่วยเหลือยาม
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ฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย        
และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

 (2.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา      
การดูแลสุขภาพ สิ่๒ก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ        
โดยประสานกับอ าเภอเมืองระยองและจังหวัดระยอง ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้          
ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาด าเนิน            
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลางรายการส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น 

 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง  เพื่อสนอง           
ความต้องการที่จ าเป็นของผูป้ระสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะ
สั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  ซ้ าข้ึนอีก           
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น  

 เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกันควบคุมโรค       
และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงตามความจ าเป็น     
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านยายจั่น เป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
 - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย   
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 - ให้ ชุมชน/หมู่บ้ าน จัดท าบัญ ชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่ เสียหายไว้เป็นหลักฐาน              
เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้ งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ              
การสงเคราะห์และฟื้นฟู 
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 - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ 
รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย 
 - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร          
ของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 
 - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา     
คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะ 

(๒  การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณภัย     

ให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้ เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู         
ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย และขนย้าย
ขยะมูลฝอย 

(๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  ที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยปรับ    
สภาพภูมิทัศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารสว่นต าบลส านักทอง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท 

- ระบบไฟฟ้า 
ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- ระบบประปา 
ด าเนินการโดยการประปาต าบลส านักทอง  

(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

 (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร           
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศ น์ ด าเนินการโดยส านักงาน      
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองส านักชลประทานที่.................. โครงการชลประทานจังหวัดระยององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู     
หรือสร้างสิ่ งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ ง            
สภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม 
เป็นต้น 

- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ต าบลส านักทองเป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้  ให้สามารถร่วมมือ
กับภาคเอกชน  
(๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือ
หลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัย
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลส านักทองเปน็หน่วยหลกัในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม
ฟื้นฟู ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ าศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน             
เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัย         
ที่เกิดข้ึน  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนด           
การประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินให้มีการบูรณะ       
และการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลอืก
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืน            
และความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่ อาศัย   
ให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 

- งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เป็นหน่ วยหลักในการวางแผนและด าเนิน ปกป้อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟู             
ที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
 
 
 
 
๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
(๑  ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง  ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน            
ที่ประสบภัย ครอบคลมุถึงการสาธารณสขุ สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลส านักทองเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 
 (๒  ด้านท่ีอยู่อาศัย 
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่ หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร           
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
(๒.๒) ภารกิจสนับสนนุการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้าง
พื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุน   
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จากหน่วยเหนือข้ึนไปตามล าดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก 
ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
(๓  ด้านสิ่งแวดล้อม 
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ 
บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 
(๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุน
แผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได ้    
ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กาบริหาร

ส่วนต าบลส านักทอง ไปสู่การปฏิบัติ 
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทองไปสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง         
พ.ศ. ๒๕๖0 ได้จัดท าข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง  
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการ           
ในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ         
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัย    
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การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การ  
สาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลทองการ
ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
- ส านักงานจังหวัด
ระยอง.. 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
- ส านักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    - อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
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ล าดับท่ี การด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นที่ 

ส่วนต าบลส านักทอง 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่ างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริห าร
ส่วนต าบลส านักทอง 
- ส น ง .ป ภ .ส าข า
.............................. 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย์  ป ภ .  เข ต 
............................. 
- ส านักงานจังหวัด
ระยอง 

 
 
 
 
 
 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปน็เกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้น้ันบรรลุหรือไม่บรรลุ
เมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย   
ที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้ วิเคราะห์ เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จ            
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         
 
 
 
 
 

 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล  เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 
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 ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงาน  
การติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ        
การขับเคลื่อนและสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง      
แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลส านักทอง ต่อไป 
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 

เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้  แล ะการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิ ธีปฏิบั ติ              
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง 

ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่        
ได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนิ นงาน กระบวนการด าเนินงาน        
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ      
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประ เมินผลในลักษณะ       
ของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนิ นการ และเมื่อเสร็จสิ้น        
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า          
และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกัน            
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองให้เหมาะสม 
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองเพื่อให้
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน     
(๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลส านักทอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ        
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา 
พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองพ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 

ภาคผนวก 
บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางท่ีจะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 

คนชรา 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกลุ บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล/โทร หมายเหต ุ

1 
2 
3 

นายหยิ่น  แซ่กวน 
นางลัดดาวัลย์  ชัยคุณานันท์ 
นายสุชาติ  เร่งรบี 

89/6 หมู่ที่ 1 
83/37 หมู่ที่ 1 
83/68 หมู่ที่ 1 

 
น.ส.กาญจนา ชัยคุนานันท์ 

 

 
081-4087002 
091-6363936 

4 
5 
6 
7 

นายถวิล  ฟุ้งมาก 
นายพรม  นุกูลราชฎร์ 
นางมุน  เมตตา 
นายวิลัย  มาวงษ์ 

9/1 หมู่ที่ 2 
20 หมู่ที่ 2 
8/4 หมู่ที่ 2 
2/5 หมู่ที่ 2 

 
น.ส.สกาวเดือน นุกลูราชฎร ์

087-6034234 

092-5720976 

8 
 

นายอรุณ สามิภักดิ ์
 

76 หมู่ที่ 3 
 

นายสุชาติ  นาคนรินทร์ 
089-2500842 

 

9 
 

นายสมนึก  ฉิมเรือง 
 

94/2 หมู่ที่ 4 
 

ว่าที่ ร.ท. ยุทธพงษ์  ยมหา ร.น. 
096-6466977 
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10 
11 
12 

นางประทีป  จันทร์วงศ์ 
นางจรญู  ปั่นศิร ิ
นางแย้ม  ส าเนียงด ี

110/3 หมู่ที่ 5 
107/1 หมู่ที่ 5 
123 หมู่ที่ 5 

นายสังวาลย์  ชาญขุนทด 
084-3625640 

 

 
คนพิการ 

 
ล าดับ 

ที่ 
ช่ือ – สกลุ บ้านเลขที ่ ผู้ดูแล หมายเหต ุ

1 ด.ญ.กัญญาภัค อัตถาหาร 84 หมู่ที่ 3 นายวิชาญยุทธ อุตอามาตย์ 
084-3473482 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

2 น.ส.รัตติกร  บุญประเสริฐ 71/10 หมู่ที่ 1 นางสาวแตงทัย  ราษฏร 
092-9649928 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

3 
 

ด.ญ.กมลพรรณ ลากจันทร ์ 82/4 หมู่ที่ 1 นางนิภา  บุญมาเกิด 
087-9897246 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

4 
 

นายวัชระ  เขาหนองบัว 81 หมู่ที่ 3 นางเฉลียว เขาหนองบัว 
082-7140037 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

5 
 

นายนรภัทร  แสนเจรญิชัยกุล 92/3 หมู่ที่ 4 นายสมพร  แสนเจริญชัยกลุ 
089-6743824 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

6 
 

นายวสุพล  แสนเจรญิชัยกุล 92/3 หมู่ที่ 4 นายสมพร  แสนเจริญชัยกลุ 
089-6743824 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

7 
 

นายสมจิต  ยมหา 148/2 หมู่ที่ 4 นางประนอม  ยมหา 
084-8709886 

การเคลื่อนไหว 
ทางร่างกาย 

 


