แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖1

คำนำ
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่ องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนมีโอกาส
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย ในล าดั บ แรกก่ อ นที่ ห น่ ว ยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ งพื้น ที่มีห น้ าที่ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้ บริห ารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อ
ทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจสาคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดาเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงาน ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้ องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

( นำยสุทัศน์ ศรีจันทร์ )
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
หมำยเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

บทนำ
ปัจ จุบัน สถานการณ์ส าธารณภัย ของประเทศไทยทั้งที่เกิด จากเกิดจากธรรมชาติ และการกระทา
ของมนุ ษ ย์ มีปั จ จั ย หลั กมาจากสาเหตุห ลายประการ สาเหตุ จากธรรมชาติ เช่น อุ ทกภั ย ดิ นโคลนถล่ ม
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ทาลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม ทาให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๑
ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/อาเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน และสร้างพื้น ที่ให้เป็น ท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสาคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่
การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑)

แผนภำพที่ 1-1 : วงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดาเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย

สารบัญ
หน้า
แผนที่ อบต.ป่าก่อดา
บทนา
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)
๑
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้้า ทางอากาศ)
๑.๑.๖ แหล่งแม่น้าล้าคลอง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
๑.๒.๒ สถิติภัย
๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดา
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ป่าก่อดา (เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ้าเภอและจังหวัด
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
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๙
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๑๓
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๑๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ การแจ้งเตือนภัย
๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย
๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ป่าก่อดา
๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ป่าก่อด้า
๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ป่าก่อดา
4.2.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ
4.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน
๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.6 การอพยพ
4.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)

๑5
๑5
๑6
๑๖
๑6
20
๒3
๒3
๒3
๒3
๒4
๒5
๒5
๒6
27
27
28
29
29
29
30
๓6
๓6
๓6
37
38
39
39
๔1
๔1

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
๔.๑๑ การอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๕.1 การดาเนินการหลังเกิดภัย
๕.2 การฟื้นฟู
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ป่าก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ป่าก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้าเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ป่าก่อดา
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต.ป่าก่อด้า
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด.เชียงราย
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ป่าก่อด้า
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ป่าก่อด้า
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่ส้าคัญในเขต อบต.ป่าก่อด้า
ฌ. แบบส้ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว

๔๒
๔2
๔3
๔3
๔3
๔4
๔5
๔6
๕6
๕8
๕9
๕0
๕0
๕2
๕2
๕3
๕3
๕3

สารบัญ (ต่อ)
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. ตัวอย่างค้าสั่งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อด้า
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and
Rapid Assessment - MIRA )
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทน้า

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.ป่าก่อดา

๘

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

๑๒

แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

๒4

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ป่าก่อดา

๒5

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

๒7

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา

๓7

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.ป่าก่อดา

๔0

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔4

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๖
ตารางที่ ๑-๗
ตารางที่ ๒-๑

:
:
:
:
:
:
:
:

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ป่าก่อดา
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ป่าก่อดา
สถิติการเกิดภัยแล้งของ อบต.ป่าก่อดา
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ป่าก่อดา
สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.ป่าก่อดา
ลาดับความเสี่ยงภัยของ อบต.ป่าก่อดา
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ป่าก่อดา
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
อบต.ป่าก่อดา
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.ป่าก่อดา
ตารางที่ ๔-๑ : การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
ตารางที่ ๔–๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ ๔-๒ : การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.ป่าก่อดา

๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖

ตารางที่ ๖–๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

๕0

๑๕
19
21
41
๓1
๓๓

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริห ารส่ วนตาบลป่ าก่อดา ตั้งอยู่ที่ 117 หมู่ที่ 1 ตาบลป่ าก่อดา อาเภอแม่ล าว จังหวัด
เชียงรายมีพื้นที่ประมาณ 48.26 .ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,162 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลแม่กรณ์
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตาบล ได้แก่.12.หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
11

หมู่บ้าน
ชุมชน/

ปี 2561

ชาย

หญิง

รวม

ครัว
เรือน
241
165
106
132
279
113
104
1,141

โป่งมอญ
274 280
485
หนองบัว
195 228
423
ต้นม่วง
144 141
285
ท่าขี้เหล็ก
153 173
326
แม่ผง
384 377
761
สันหนองล้อม 164 199
363
สันหนองบัว
133 141
274
รวม
1,447 1,539 2,917
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น.3,020 คน
จาแนกเป็น เพศชาย 1,471 คน
เพศหญิง 1,549 คน
จานวนครัวเรือน 1,141 ครัวเรือน
จานวนประชากรแฝง ประมาณ 50.คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ100
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอาเภอแม่ลาว)
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๑

ประมาณร้ อ ยละ90ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม รองลงมาได้ แ ก่ ด้ าน.ค้ าขาย ประมาณ
ร้ อ ยละ5 เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสมกั บ การเพาะปลู ก เฉลี่ ย รายได้ ป ระชากรต่ อ หั ว /ต่ อ ปี
ประมาณ 53,490.38 บาท
( ที่มา :สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว)
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลป่ าก่อ ดามี เส้ น ทางคมนาคมที่ ส าคั ญ สามารถเดิน ทางติด ต่อกั น
ระหว่าง อาเภอแม่ลาวกับอาเภอเมืองเชียงรายและอาเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 และทางเรือ ผ่านเส้นทางแม่น้าลาว
๑.๑.6 แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม มีแม่น้า
สาคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้าลาว
คลองแม่น้าขาว ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 11 ถึงหมู่ที่.2
คลองน้าแม่ผง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6
คลองน้าแม่มอญ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ส่วนใหญ่
เกิ ด ภั ย จากวาตภั ย โดยมี ปั จ จั ย เสี่ ย งมาจากอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงไปโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ต าบลป่ าก่ อ ด า
ทั้ ง 7 หมู่ บ้ านที่ เกิ ดภั ยขึ้ น บ่ อยครั้ ง และจากสถานการณ์ ส าธารณภั ยดั งกล่ าว มั กจะมี ผู้ ประสบภั ยที่ ได้ รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาที่สาคัญที่เกิดขึ้นและ
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
2561
รวม

1
1
1
1
-

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จานวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
(คน)
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
โป่งมอญ
หนองบัว
โป่งมอญ
แม่ผง
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ข้อมูล ณ วันที่..3..เดือน.กันยายน พ.ศ.2561)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒

(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
2560
รวม

2
2
4

4
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
26
30
56

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
5,500
6,990
12,490

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.2.เดือน.พฤษภาคม.พ.ศ..2560.)
(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
พื้นที่
จานวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร่)
(ตัว)

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)

๒๕๕๗

20

1,4,5

150

-

-

7,660

๒๕๕๘

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

2560

-

-

-

-

-

-

รวม

20

3

1150

-

-

7,660

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.2.เดือน.พฤษภาคม.พ.ศ..2560.)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓

(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
รวม

5
5

4,5,11
3

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
150
150

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.2.เดือน.พฤษภาคม.พ.ศ..2560.)
(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี)

พ.ศ.
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
รวม

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
15
20
30
20
10

สถานที่เกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)

เขตตาบลป่าก่อดา
เขตตาบลป่าก่อดา
เขตตาบลป่าก่อดา
เขตตาบลป่าก่อดา
เขตตาบลป่าก่อดา

77

(ที่มา : โรงพยาบาลแม่ลาว ข้อมูล ณ วันที่..30.เดือน.ธันวาคม.พ.ศ.2560.)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๔

๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลาดับได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ : ลาดับความเสี่ยงภัยของ (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)
ลาดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
อัคคีภัย
ภัยแล้ง
แผ่นดินไหว
ฯลฯ

ลักษณะของการเกิดภัย
ป่าชุมชน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11
น้าใต้ดินตื้นเขิน น้าชลประทานที่ 2 จัดสรรไม่เพียงพอ
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา มีการเกิด สาธารณภั ยขึ้นบ่ อยครั้งและเกิดขึ้น เป็น ประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิ ทิน สาธารณภัยของ องค์การบริห ารส่วนตาบลป่ าก่อด า เพื่ อเป็ น
แนวทางในการเตรียมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้ า องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
จึงทาปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน
อุทกภัย
ภัยแล้ง

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู
แล้ง

พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน
อุบัติเหตุ
สงกรานต์
ทางถนน ปีใหม่
ภัยหนาว
แผ่นดินไหว
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

ปีใหม่
ปีใหม่

หน้า ๕

บทที่ ๒
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ ความสาคัญมากขึ้นกับ
การดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลป่ าก่ อ ด า พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบั บ นี้ ให้ เป็ น ไปตามความหมาย “สาธารณภั ย ” ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็น
ลาดับแรก มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุ ทธศาสตรการจั ด การความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ของแผนฉบั บ นี้ เปนการตอบสนองตอ
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา อยางยั่งยืน ประกอบ
ดวย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสู ญ เสี ย ที่ จ ะมี ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถี ความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริ มความร่ วมมื อ ระหว่ างประเทศในการจั ดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลัก
สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย ของประเทศจ าเป็ นต้ องได้ รั บความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึ งถึงระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ ความช่วยเหลื อ ด้านมนุ ษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
มีทมี่ าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า (โครงการที่ ใ ช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา โดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนของ องค์การบริห ารส่ วนตาบลป่าก่อดา ในการจัดการให้ มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
- ฯลฯ
(๒) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ดาเนินการสารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๐
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา นาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่ วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อช่ วยเหลื อประชาชน ตามอานาจหน้ า ที่ ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่า ใช้ จ่ายให้แก่อาสาสมัค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไป
ตั้งเป็นงบประมาณสาหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสารองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจาเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สาหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
การดาเนิน การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ใน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดา ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒ นาระบบการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีห น้ าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เสนอต่ อ
ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด เพื่ อ ประกาศใช้ ต่ อ ไป โดยมี อ งค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ระบุ ในมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ท าหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อ านวยการ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และประสาน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบู รณาการข้อ มูล และการปฏิ บั ติก ารของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้ าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกาลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสิ นใจ
ยกระดับ ในกรณี การจั ดการสาธารณภัย ขนาดใหญ่ (ระดั บ ๓) และนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการ
(๔) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งด าเนิ น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ท าหน้ า ที่ อ านวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
(๖) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมื อ งพั ท ยาให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชลบุ รี
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมทั้ง สนับ สนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมี
นายกเมืองพัทยา เป็นผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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(๖.๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอแม่ลาว รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการ
จังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ใกล้ เคี ย งหรื อ เขตพื้ น ที่ อื่ น เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอ โดยมี
นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) เป็นผู้อานวยการ
(๖.๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
(กอปภ.อบต.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิ บัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตาบล
ป่าก่อดา ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย พร้ อ มทั้ งสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(เทศบาลตาบลป่ าก่อดา) หรือเขตพื้น ที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริห ารส่วนตาบล เป็น
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อานวยการเขต)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อานวยการอาเภอ
(นายอาเภอ)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ)
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเมืองพัทยำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยำ)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดเทศบำล)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา (เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาขึ้น โดยมี
ผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภ าวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่ ว มมื อกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ในการจัด การสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ทุ กขั้ น ตอน พร้อ มทั้ งให้ รายงาน
ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ) ทราบทันที
หากประเมิน สถานการณ์ ส าธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้ วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลาพัง ให้รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัย มีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อานวยการอาเภอ(นายอาเภอ)
เสนอต่อผู้อานวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอ
(1) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานอ าเภอ ในช่ ว งระยะขณะเกิ ด ภั ย พร้ อ มทั้ ง รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณี ส ถานการณ์ ส าธารณภั ยมี ความรุ น แรงให้ ป ระสานขอก าลั งสนั บ สนุ น จาก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ ข อง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า
และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รายงานผู้อานวยการอาเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลตาบล
ป่าก่อดา) ให้สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ (เทศบาลตาบลป่าก่อดา) ให้ผู้อานวยการ
ท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ วนตาบลป่ าก่ อดา ให้ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่ ง การ รายงาน การปฏิ บั ติ แ ละสถานการณ์ ร ะหว่ า งทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวดเร็ ว
และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดา (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
ร่ ว มกั บ องค์ ก าร สาธารณกุ ศ ลจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ ในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร เจ้ า หน้ า ที่ อุ ป กรณ์
และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕)
(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัว ที่ศูน ย์ ป ฏิบั ติการฉุกเฉิน องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา หรือผู้ อานวยการท้องถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณี ห ลั งเกิด สาธารณภั ย ให้ องค์ การสาธารณกุ ศล องค์ก รเอกชน ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่ วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
แผนปฏิบั ติการในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา
ฉบับนี้ มุ่งดาเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสาคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดาเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ
พร้อม โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิน ความเสี ่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนดลั ก ษณะ
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อ าจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้น ตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ นที่ ๑ การท าความเข้ าใจเหตุ การณ์ ปั จจุ บั น ความต้ องการในการประเมิ นความเสี่ ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง
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ขั้นที่ ๖ การจัดทาข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให้ ก ารประเมิน ความเสี่ย งจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จึงกาหนดให้จัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เพื่อเข้าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง
การในการรั บ มือสถานการณ์ ภัย ที่ อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ ยง (การป้องกัน หรือหลีกเลี่ ยง)
(๒) ความเปราะบางและความล่ อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร้อมรับ มือสาธารณภั ย และ
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่ องจาก องค์การบริห ารส่ ว นตาบลป่าก่อดา มีพื้ นที่.วาตภัย ..สาธารณภัยที่ส่ งผล
กระทบ ได้แก่ ภัยจาก (ระบุชื่อประเภทภัย เช่น อัคคีภัย เป็น ต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑) จึงให้
ความสาคัญกับแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้ องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ อปท. ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กาแพง ประตูระบายน้า เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกาลังบารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ)
ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูล สถิติ ภั ย และหาปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิด ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เพื่ อเป็ น ฐานข้อมู ล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดาเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง
จาก สาธารณภั ย เนื่ องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้ นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ ยง หากชุม ชนได้รับ การพั ฒ นา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อนที่ห น่ วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถทาให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัย จากสาธารณภัย หรือฟื้ น ตัวจากสาธารณภั ยที่เกิด ขึ้นได้ภ ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทาความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรื อปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้า เป็นต้น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร้ า งความพร้ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทาให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบั ติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา และแผนเผชิญเหตุสาธารณภั ยให้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อมและการ
ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุ กระดับ โดยกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ว นตาบลป่าก่อ ดา จะมีการประสานและสั่ งการอานวยการให้ ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่าเสมอ
(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ส าธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้ ง ข่ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า กรมอุ ท กศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ที ม ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ป ระชาชนได้ รับ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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ความสั บ สนในเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น และให้ ความส าคัญ กับผู้ ที่ต้องช่วยเหลื อเป็นกรณี พิเศษ เช่น ผู้ พิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให้มีอ าสาสมัค รและเครือ ข่า ยเฝ้า ระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิบั ติงานตลอด ๒๔ ชั่ว โมง และแจ้ งข่าว เตือนภั ยระดับ ชุมชน ทาหน้าที่ติดตาม เฝ้ าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย จานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนดเขตพื้นที่
รองรั บ การอพยพให้ อยู่ ในพื้ น ที่ ที่เหมาะสม การกาหนดเจ้าหน้ าที่ ห รือผู้ รับ ผิ ดชอบการอพยพไว้ให้ ชัดเจน
การกาหนดเส้ น ทางอพยพหลั กและเส้ น ทางอพยพส ารองส าหรับแต่ล ะประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให้ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก
สตรีมีค รรภ์ ผู้ สู งอายุ บุ คคล ทุ พลภาพ ผู้ ป่ ว ย เป็ น ต้น โดยกาหนดแนวทางในการอพยพกลุ่ มเปราะบาง
ร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า
ที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข้าถึง
สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด
อาชีพ

ข้อพิจารณาสาหรับทาเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่จาเป็น
- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงที่ทางาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

- ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา จะจัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
ที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย
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(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่ง ผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทา
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และให้ บ ริ ก ารได้ เมื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่ อดาเนิ น งานและให้ บ ริ ก ารตามปกติต ามระดั บการให้ บ ริการที่ ก าหนดไว้ซึ่งจะช่ วยให้ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งภั ย เช่ น แผนรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทาให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์ สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กาหนดจากผลการ
ประเมิน และวิเคราะห์ ความเสี่ย งของพื้นที่ห นึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จึงกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ดังนี้
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ตารางที่ ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ระดับความเสี่ยงภัย
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
แผนงาน/โครงการ
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
การลดความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จากสาธารณภัย
ปานกลาง
อุทกภัย
หมู่ที่ 1
ติดแม่มอญ
จัดทาแผนป้องกันฯ
ภัยแล้ง
ทั้งตาบล
เกิดจากฝนทิ้งช่วง
จัดทาแผนป้องกันฯ
วาตภัย
ทั้งตาบล
ลมกรรโชกแรง
จัดทาแผนป้องกันฯ
อัคคีภัย
ทั้งตาบล
อากาศแห้งแล้ง
จัดทาแผนป้องกันฯ
สารเคมีและ
วัตถุอันตราย
หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประเภท
ของภัย

ระดับควำมเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปำนกลำง

อุทกภัย

หมู่ที่.1

หมู่ที่.5

ภัยแล้ง

ทั้งตาบล

แผนงำน/โครงกำร
กำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย
- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าหลายสาย - ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าเป็ น
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน ประจาทุกปี
กั้ น ตลิ่ ง โดยเฉพ าะพื้ น ที่ ห มู่ ที่ ..
1,5.....
- ชุ มชน/หมู่ บ้ าน มี ก าร
- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ลู ก บ้ า นพั ก ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
อาศั ย ติ ด ริ ม แม่ น้ า โดยเฉพาะพื้ น ที่ บรรเทาสาธารณภัยเป็น
หมู่ที่........-.................................
ประจา
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.........-..........
เพียงพอและรวดเร็ว
ปัจจัย/สำเหตุ ที่ทำให้เกิด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร - มี เ ขื่ อ นหรื อ แหล่ ง น้ า
เกษตรกรจึ ง มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ า และระบบชลประทาน
ในปริ ม าณ มากและต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ปี ทีด่ ี
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ตาบลป่าก่อดา
- ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าเดิ ม
- แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ การเกษตร เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ ใ น
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ า ล า ค ล อ งตื้ น เขิ น ฤดูแล้ง
โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลป่าก่อดา
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ประเภท
ของภัย

ระดับควำมเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
ปำนกลำง

ปัจจัย/สำเหตุ ที่ทำให้เกิด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

แผนงำน/โครงกำร
กำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย

- มีการบุกรุกทาลายป่าไม้
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.......
1,4,5............
วาตภัย

- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ป่า เช่น การปลูกป่า
- ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โด ย ทั่ วไป - ติดตามสภาพ
อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งตาบลป่าก่อดา
ช่วงฤดูมรสุม

ทั้งตาบล

-

อัคคีภัย

ทั้งตาบล

-

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

-

-

- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย - จัดหลักสูตรอบรม
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่...-.. บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้ครบถ้วน
- อาคารบ้านเรือนและ
- มี การป รั บ ป รุ ง แล ะ
สภาพแวดล้อมขาดการบารุงดูแล
ซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
รักษาให้เกิดความปลอดภัย
ต่ า งๆ ให้ มี ส ภาพมั่ น คง
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.........-............... แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้
- ป ระชาชนขาดความตระหนั ก - มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งตาบลป่าก่อ อัคคีภัย
ดา
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
- ประชาชนไม่ ท ราบถึ ง แนวทาง ด้านอัคคี ภั ยเป็ นประจ า
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น ทุ ก ปี แ ล ะ ให้ ค ว าม รู้
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.........-.............. เกี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน
- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ในการประกอบการอยู่ในพื้นที่
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่.............-........... ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท.
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญ หาสารเคมีแ ละวัต ถุ
อันตราย

หมำยเหตุ : ตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่า)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๓.4 การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้
เฝ้าระวังและเตรี ย มพร้ อมรั บ สถานการณ์ อพยพเคลื่ อนย้ายไปสู่ ที่ปลอดภั ยได้ โดยกองอานวยการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่า
จะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็น การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย ไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจได้รับ
ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ากว่า
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้
ปลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ งนี้ ให้ น าแนวทาง มาตรการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ จ าก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้ งเตื อ นประชาชนโดยตรง โดยผ่ านทางสถานี โทรทั ศ น์ ท้ อ งถิ่ น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้นาระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
ก าลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ให้ อ พยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่ ส ถานการณ์ จะรุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สี น้ าเงิน หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะเฝ้ าระวัง ให้ ติ ด ตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขี ยว หมายถึง สถานการณ์ อยู่ในภาวะปกติ ให้ ติดตามข้อมู ล
ข่าวสารเป็นประจา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์

• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า
• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การรับมือ
และอพยพ

การแจ้งเตือนภัย

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

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

ข้อมูล/ความต้องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กานั น ผู้ใหญ่ บ้ าน ผู้ น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้ งอาสาสมัครแจ้งเตือนภั ย เพื่ อเตรียมพร้อมเฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ทางโทรศัพท์หมายเลข.................053-778011 ต่ อ 13..........วิ ท ยุ สื่ อ สาร ความถี่ . ......155.550..........MHz โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นหมายเลข
....................................-......................................
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร...053-673657 ต่อ 13..) ตามแบบรายงานเหตุด่วน
สาธารณภั ย และวิ ท ยุ สื่ อ สาร ความถี่ ........155.350..................MHz โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นหมายเลข
..........................-..........................
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง
ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
ใกล้เคียง/หรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอแม่ลาว
๔.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า แบ่ ง
ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

ส่วนปฏิบัติการ
- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
ฯลฯ

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอานวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
- งานส่งกาลังบารุง
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา มีดังนี้
(1) คณ ะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน า ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค านึ งถึ งความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานเป็ น ส าคั ญ พร้อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูน ย์ข้อ มูล ประชาสัม พั น ธ์ ร่ วม มีห น้ าที่ ประสานข้อมูล เหตุการณ์ กับ ส่ วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย
กัมมันตรังสี ส่งกาลังบารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่ ว นอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามสถานการณ์ วิ เคราะห์ แ นวโน้ ม สถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนิน การ พร้อมทั้งให้การสนับ สนุน สถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการใน
ภาวะฉุ ก เฉิ น ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- กองวิชาการและแผนงาน
(เทศบาล)
- สานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)
- ฯลฯ
-

ส่วนปฏิบัติการ
รองนายก คนที่ ....1........
ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย
กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
กานัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่...1-11...
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

-

-

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นาชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
ปลัด อบต..ป่าก่อดา
สานักปลัดอบต. ป่าก่อดา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่....1-11...
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดา
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

-

ส่วนสนับสนุน
รองนายก คนที่ .....2.......
กองสวัสดิการและสังคม
สานักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....1-11........
สมาชิกสภา อบต. ป่าก่อดา
อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตารวจบ้าน /อสม.
ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผ่ ู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

4.2 การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ ป่าก่อดาและอาเภอแม่ลาว) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาด
กลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) โดยผู้อานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น ในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภั ยในพื้ นที่ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นใด ให้ ผู้ อานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก และแจ้งให้
ผู้อานวยการอาเภอและผู้อานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อานวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้ นที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
นาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ภัยพิบั ติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้ใด ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดาเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอาเภอหรือปลั ดอาเภอผู้เป็น หัวหน้ากิ่งอาเภอเป็นประธาน มีผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคนสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
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๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏิบั ติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดำเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง
พื้นที่ใด ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้อ ำนวยการท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้ นที่นั้น เข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการ
จังหวัดทราบทันที
(2) กรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(4) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น เจ้ า พนั ก งานที่ ป ระสบเหตุ มี ห น้ าที่ ต้ อ งเข้ าดำเนิ น การ
เบือ้ งต้น เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจ
หลี ก เลี่ ย งได้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานมี อ ำนาจดำเนิ น การใดเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ้ ม ครองชี วิ ต หรื อ ป้ อ งกั น
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้
(5) กรณีเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณที่
เกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ทำการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ ก ระทำได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ร้ บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ สั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว
(7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้ นและ ทำบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่ เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดา ในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก เน้ น การค้ น หาผู้ ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิ ต
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
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(2.4) การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาหลั ง ระยะ ๗๒ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนั บสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้วางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม
การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยคานึงถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น ตามแบบ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มี การคาดการณ์ เพิ่ มเติ มในเรื่องปั จจั ยความเสี่ ยงที่ เพิ่ มขึ้ น การขอรั บ การ
สนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจั ด การข้ อ มู ล ให้ หั ว หน้ าที ม เป็ น ผู้ น าในการสอบถามส ารวจข้อ มู ล
สถานที่ สิ่ ง ที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ นั ก กู้ ภั ย พร้ อ มทั้ งบั น ทึ ก วั น เวลา ชื่ อ ที่ อ ยู่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล และรายงานข้ อ มู ล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กาหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่ งใช้ห น่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี
ลาดับที่
๑
๒

๓
๔

๕
๖

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่ (ตามข้อ 4.1)
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
โทร053778011...
รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณ์ ใ ห้ ก อง
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
โทร053778011
ดาและกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทราบเพื่อจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ อานวยการจั งหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภั ย และประกาศเขตพื้นที่ การให้ ความช่วยเหลื อฯ ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
รับมือกับสถานการณ์ภัย
โทร053778011
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
วิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์ การเกิด สาธารณภัยเพื่ อการตั ดสิ นใจ
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุน แรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
โทร053778011
ประชาชนผู้ที่จ ะได้รับ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ..อบต.ป่าก่อดา.
โทร0537780111
แจ้งเตือนประชาชน
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
(๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
ชื่อ.....อบต.ป่าก่อดา.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
โทร053778011
(๒) ดาเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อ มูล การแจ้ งเตื อนภัย ต้องชั ดเจน ทั น เวลา ถูกต้ อง และเข้าใจง่าย
บ่งบอกถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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ลาดับที่

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

การปฏิบัติ
(๔) ในกรณี เกิ ด ไฟฟ้ า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น
อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอัน ตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ งรายงานผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็ น พื้ น ที่ เตรี ย มปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับ การมอบหมายภารกิจ ให้ พร้อมใช้ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรีย มปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น....4.......โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่1,2 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.1,2.. รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 3,11 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.3,11. รับผิดชอบ
พื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 4,6 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4,6 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่. 5 รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ....อบต.ป่าก่อดา..
โทร053778011
ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ..อบต.ป่าก่อดา....
โทร053778011
ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.....อบต.ป่าก่อดา.
โทร053778011

ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
ส่วนปฏิบัติการ
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ
ส่วนปฏิบัติการ
(๑) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก ให้ ค วามส าคั ญ ในการค้ น หา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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โทร053778011
หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
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ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รอดชีวิตเป็ น ลาดับ แรก ต่อด้ว ยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลั งเข้าปฏิ บั ติการค้น หาช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภัยโดยเร็ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให้ ห น่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ ยงตามความจาเป็นของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณี พื้ น ที่ ใดเป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไม่ ส ามารถเข้ า พื้ น ที่
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่ ว ยงานทหารหรือตารวจในพื้ น ที่ หรือพื้น ที่ใกล้ เคียงเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสี ย หายอย่ างเร่ งด่ว นเป็ น ล าดั บ แรก และจั ด ระเบี ยบศูน ย์ พั ก พิ งชั่ ว คราว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมก าลั ง แพทย์ แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ ความเสี ย หายให้ เร่ ง
ซ่อมแซมเส้ น ทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้ ว แต่กรณี
ให้ ส ามารถใช้ก ารได้ห รื อจั ดท าระบบส ารองเพื่ อให้ ชุด ปฏิ บัติ การสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสาคัญใน
การค้ น หาผู้ รอดชี วิตและทรั พ ย์ สิ น การสื บ หาญาติ การจัด ตั้ งศูน ย์ พั ก พิ ง
ชั่ ว คราว การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ อาหาร น้ าดื่ ม ยารัก ษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกาหนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่ า งเกิ ด ภั ย และจั ด ท าบั ญ ชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
....
โทร053778011

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011

หน้า ๓๓

ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให้เพียงพอ
(๒.๓) จั ด ส่ งปั จ จั ย สี่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิต เช่ น อาหาร น้ าดื่ ม
เครือ่ งนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้ น ทางคมนาคมที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ งติ ด ป้ า ยเตื อ น หรื อ วางแผนปิ ด กั้ น ช่ อ งทางจราจร
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจหรืออาสาสมัครอานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูน ย์ ข้อมูล ผู้ป ระสบภัย เพื่ อรวบรวมและเป็ นแหล่ งข้อมู ล
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสาคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสื บ หาญาติ การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ การสงเคราะห์
เบื้ องต้น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณี มีผู้เสียชีวิตจานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บัน ทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจั ด หน่ ว ยบริ ก ารประกั น สั ง คมเคลื่ อ นที่ แ ละให้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมิน สถานการณ์ ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสีย หายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก (๑ วั น ) เป็ น ล าดั บ แรกก่ อ น
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชี วิ ต คนก่ อ น ตามด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให้
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นก าลั ง พลเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๑๓

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011

หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011

ปกป้องสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓๔

ลาดับที่

การปฏิบัติ
ไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

๑๔

การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทมี่ ีการอพยพ)
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐

๑๕

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น
อาหาร น้าดื่ม และเครือ่ งนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย

๑๖

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สารวจและจัดทาข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้ องต้ น และรายงานให้ อาเภอเพื่ อประกอบการร้องขอการ
สนั บ สนุ น และน าไปกาหนดเป็ นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลื อ เช่ น
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)
ทาหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสาหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ ได้รับ การกลั่ น กรอง และรับรองข้อมูล เพื่ อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้ าที่ข้อมูลข่ าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อานาจหน้ าที่ การปฏิ บั ติของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และหรือ ตามบั นทึ ก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ก าหนดให้ มี ส ถานที่ รองรั บ ศพ เก็ บ รั กษาศพ (วั ด และตู้ แ ช่ ศ พ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนาศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ
เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ยุ ติ แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืน ยัน สถานการณ์ สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติล งแล้ว ให้ดาเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นาชุมชนหรือกลุ่มผู้นาอพยพรีบแจ้ง

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
....
โทร053778011
ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011
ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร0537780111
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011
ศูนย์ข้อมูล หน่วยรับผิดชอบ/
ประชาสัมพันธ์ ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
ร่วม
....
โทร053778011

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011
ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....
โทร053778011
ส่วนปฏิบัติการ ชื่อ.......อบต.ป่าก่อดา
....

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓๕

ลาดับที่

๒๑

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
โทร053778011

ผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัด
ระเบี ย บและล าดั บ ก่ อ นหลั ง การอพยพกลั บ พร้ อ มทั้ ง ประสานงานกั บ
เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย ส่วนอานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/
ซ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุน จาก
ชื่อ.....อบต.ป่าก่อดา.
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า งเคี ย งหรื อ อ าเภอให้ ป ระสานขอรั บ การ
โทร053778011
สนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลตาบลป่า
ก่ อ ด า และกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอเพื่ อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ : การก าหนดส่ ว นงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของ อปท. สามารถปรับ เปลี่ ยนได้ ต ามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพ
ในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร กอปภ. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
มอบหมายให้ งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.ป่ าก่ อด า เป็ น ผู้ ก ากั บดู แลและใช้ งานความถี่ วิ ทยุ ...
155.350.......เพื่ อใช้ เป็ น ความถี่ วิ ทยุ กลางส าหรับ ติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สาหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการ
อื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกาหนดให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ควบคุมดูแล
การใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่.........155.350..............
หมายเลขโทรศัพท์..............053-673657............. โทรสาร..........053-673885..........................
๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

1

มูลนิธิสยามรวม
ใจ

-

2

ไฟฟ้าแม่ลาว

-

-

053729667 ไฟฟ้าแม่ลาว

-

3

รพ.สต.โป่งมอญ

-

-

053778168 รพ.สต.โป่งมอญ

-

152.675 0871767437 มูลนิธิสยามรวม
ใจ
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กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย อบต.จอมหมอกแก้ว
.053-184101
วิทยุสื่อสำร 155.350

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเชียงรำย
โทร .053-711406

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลป่ำก่อดำ
โทร310250959.

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอแม่ลำว
โทร .053 -778000
วิทยุสื่อสำร 155.350

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ
โทรศัพท์ 053-666764
วิทยุสื่อสำร 155.350

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
อบต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว
โทร310558355
วิทยุสื่อสำร 511.113

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำเภอแม่ลำว
โทรศัพท์ 310569225

มูลนิธิ สยำมรวมใจ
โทร .087-1767437
วิทยุสื่อสำร 516.251

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภั อบต.บัวสลี
โทร .053-5250215
วิทยุสื่อสำร 153.350

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย อบต.โป่ง
แพร่
โทร 310-558699
วิทยุสื่อสำร 511.013

สถำนีตำรวจภูธร
อำเภอแม่ลำว
โทรศัพท์ 310558599
สำยด่วน )595(
วิทยุสื่อสำร 516.251
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๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กาหนดไว้ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาเป็นหน่วยงานหลัก ดาเนินการ
ดังนี้
๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อทาหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ สาหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้ เจ้าหน้ าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม
๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย ง โดยสื่ อ ข่ ายการสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารเตื อ นภั ย ที่ มี อ ยู่ ข องชุ ม ชน เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาบัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
๔.5.๕ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.6 การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น จะเป็น
อัน ตราย ให้ ผู้ มี อานาจตามมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกาลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นาชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตั ด สิ น ใจอพยพในเขต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด าก าหนดให้
นายก อบต. องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดาในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพื้ น ที่ ป ระสบภั ย โดยมี ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด าในฐานะผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
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(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กาหนดให้ ผู้ใหญ่ บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม
กากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคาสั่งของผู้อานวยการท้องถิ่น โดยมีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง
นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ป่าก่อดาในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์....053-778011.....
๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตื อน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อานวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้
จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ
ก่อนออกจากบ้ านเรื อนให้ น ากระเป๋ าที่ จัดเตรียมไว้ติดตัว ไป ปิ ดบ้ านเรือนให้ มิดชิดที่ สุ ดเท่าที่จะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.6.๓ หน่ ว ยอพยพ ต้องศึกษาเส้ นทางที่จะเข้าสู่พื้ นที่เป้ าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสาหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติห น้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนหรือ
ผู้นาหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพัน ธ์ให้คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จั ด แบ่ งประเภทของบุ ค คลตามล าดั บ ความเร่งด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้
๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนาข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ ผู้อพยพเกิด
ความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอานวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล
๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี
จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให้ กองสวัส ดิ การและสั งคมหรือกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม (กรณี เทศบาล) หรือส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่ เกี่ย วข้อ งในการสนับ สนุน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุป กรณ์ ระบบสื่ อ สาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิง ชั่วคราว โดยให้คานึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
สาคัญ
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอานวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ งภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ ายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. จั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ที่
จ าเป็ น แก่ ก ารด ารงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยู่ ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. จั ด พาหนะในการขนส่ ง เช่ น สิ่ ง ของ
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ วย ต้ อ งไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม และยา
รักษาโรค
๒. ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ประสานกั บ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
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๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมิ นความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาจะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจาก สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์ แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุ กเฉิน ลาดับความสาคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดาเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดาเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
เมื่อประเมิน ความเสี ยหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้ นาข้อมูล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทา
รายงานสรุ ป เสนอผู้ อ านวยการท้ องถิ่น เพื่ อบริห ารจัดการทรัพ ยากรที่ มีอยู่ ให้ เกิ ดความเสมอภาคและทั่ วถึ ง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ตารางที่ ๔-๑ : การประเมิน ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and
Need Assessment : DANA)
ระยะที่ 0
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน
เตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดภัย

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว
(rapid assessment)

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ
ละเอียด(detailed assessment)

ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จาเป็น
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมพร้อมสาหรับ การประเมิ น เบื้ อ งต้ น :เป็ น การประเมิ น แบบ
คร่ า วๆ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น
การประสานการประเมิน : เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ น – กลั ง และรวบรวม
การเตรียมข้อมูลทั่วไป
ข้อมู ลความต้องการ สิ่งที่ค วรปฏิ บั ติห ลังจาก
(บทที่ ๑)
เกิดภัย ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์
ประเมิ น ระยะเร่ งด่ ว น : เป็ น การระบุ มู ล ค่ า
ความเสี ย หายทางกายภาพ โครงสร้ า งทาง
สั ง คม ประมาณการด้ า นการเงิ น และวั ส ดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลื อ
และความต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ จ าเป็ น จะต้ อ งใช้
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดาเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
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ทั้ งนี้ ตั วอย่ างแนวทางปฏิ บั ติ ในการประเมิ นความเสี ยหายและความต้ องการความช่ วยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ แบบประเมิน ภัย พิบัติขั้น ต้น ระยะที่ ๑
(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ แบบประเมิน ความเสีย หายและความ
ต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยให้
ดาเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการรับ บริ จ าคและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบี ยบกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการรับ เงิน หรื อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ ท าง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกาหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
๔.๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
กาหนดระเบี ย บ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่ งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่ งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค
๔.๑๐.๓ จัดทาบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณี ที่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรือองค์ก รใดจัด ตั้งศูน ย์ รับ บริจาคเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
สาธารณภัย หากบุ คคล หน่ วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดาให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค
๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ส าธารณภัย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่ งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์ คลี่ คลายกลั บสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น รายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ พื้นที่
อาศัยของตนเองต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาให้
ส่ งมอบภารกิจ ที่ ต้องด าเนิ น การต่อให้ ห น่ วยงานที่รับผิ ดชอบตามภารกิจของหน่ วยงานนั้น ต่อไป เพื่ อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
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๔.๑1 การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิ กสถานการณ์ส าธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ ผู้ นา
ชุม ชนหรื อผู้ น ากลุ่ ม อพยพรี บ แจ้ งผู้ อพยพเพื่ อ เตรียมความพร้อมส าหรับ การอพยพกลั บ และรอรับ การแจ้ ง
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลาดับก่อนหลัง ของการอพยพกลับ อย่างเป็นระบบไปสู่ พื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุก เฉิน องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลป่ าก่ อ ด าแบ่ งประเภทของส่ ว น
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามลาดับและความจาเป็นเร่งด่วน
พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดาเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ
๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) ผู้ อานวยการในเขตพื้ น ที่ที่ ติดต่อหรือใกล้ เคียงมีห น้ าที่ ส นั บ สนุน การป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนัน้
(2) กรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ น อกเขตขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ งพื้ น ที่ ข องตน ให้ แ จ้ งให้
ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรื อ ได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว เพื่ อ ปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การด ารงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) เป็ น ไปตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ างใหม่ ให้ ดี ก ว่ า และ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื ้น ฟู ซึ่ง หมายรวมถึง การซ่อ มสร้า ง (Reconstruction) และการฟื ้น สภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสาคัญของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้ องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน ใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เ สมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
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กองอานวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลป่ าก่อด าจะ
ดาเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้
๕.๑ สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและ
วิเคราะห์ ความสามารถของผู้ ป ระสบภั ยในการตอบโต้ส ถานการณ์ ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล การสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟู
และกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน ส ารวจความเสี ย หายระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ งสาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์การบริห ารส่ วนตาบลป่าก่อดา สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้ นฟู
ภายหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ ส ารวจและประเมิน ความจาเป็น ในการฟื้นฟู ภ ายหลั งเหตุการณ์ สาธารณภั ย
ควรสารวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ไ ด้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๕.๑.๔ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา จัดตั้งคณะทางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุ ป การประเมิ น ความเสี ย หายและแนวทางการฟื้ น ฟู ไ ปยั ง
กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและจั งหวั ด เพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น ในการฟื้ น ฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกั บ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
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๕.๒ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
มีแนวทางปฏิบัติ การฟื้นฟู ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาสารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๑.๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๑.๓) ข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ค วามสามารถในการเผชิ ญ เหตุ ชุ ม ชน ความอ่ อ นแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๒. สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่อ งใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(2.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยประสานกับอาเภอ.....แม่ลาว..และจังหวัด...เชียงราย........ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๔. ประสานการปฏิ บัติกับอาเภอ ให้ ประสานการปฏิบัติกับ คณะกรรมการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่ ง ส ารวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยเร็ ว
เพื่อพิจ ารณาช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผล
การสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจาเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณ ภั ย แห่ ง ชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง
เพื่อสนองความต้องการที่จ าเป็ น ของผู้ ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภั ยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ป้ องกัน ควบคุมโรค และการฟื้น ฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจาเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบลป่าก่อดาเป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรั พย์สิน ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และ
ฟื้นฟู
- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า จะหายกลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ
รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิ ตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของ
ผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กกาพร้า นักเรียน นักศึกษา
คนพิการ และผู้สูงอายุทปี่ ระสบภัย
(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ สาธารณ ภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกาหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
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(๒.๓) กรณี ที่ เกิ น ขี ด ความสามารถของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด าให้
หน่วยงานที่รับผิ ดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ดาเนินการโดยแขวงทางหลวง...........หมายเลขที่ 1......................
และแขวงทางหลวงชนบท..........อบจ.เชียงราย..............................
- ระบบไฟฟ้า
ดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด..เชียงราย....... และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด.เชียงราย.............
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผั งเมือง การจั ดหาแหล่ งน้ าอุป โภคบริโภค การจัด ท าภู มิทั ศ น์
ดาเนิ น การโดยส านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด........เชียงราย......... ส านั กชลประทานที่ ...2........
โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....เชียงราย.. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้ น ฟู ระยะกลางเป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
กองคลั ง เป็ นหน่ วยหลั กในการฟื้ นฟู และเสริมสร้างความเข้ม แข็งทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน
(๒) ส าหรับการฟื้น ฟูระยะยาว เป็ นการดาเนิ นการต่ อเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อม
รับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง
การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกาหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1
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- กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดาเนิน ให้มีการบูรณะและ
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือก
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมี ส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความ
ต้ า นทานต่ อ สาธารณภั ย ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ งนี้ การฟื้ น ฟู ที่ อ ยู่ อ าศั ย มุ่ ง ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาด้ านที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้
ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ส านั ก ปลั ด เป็ น หน่ ว ยหลั ก ในการวางแผนและด าเนิ น ปกป้ อ ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มและทรัพ ย์ สิ น ทางประวัติ ศาสตร์ ในการดาเนิ นงานตอบโต้ และฟื้ นฟู ที่
เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชน ที่ป ระสบภั ย ครอบคลุ มถึงการสาธารณสุ ข สุ ขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล.ป่าก่อดาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลั ง การเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก กรณี ที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลาดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึงหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่เป็ น เครือข่ายให้ ส นั บ สนุ น แผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลป่ าก่ อ ด า ที่ ก าหนดวิ ธีก ารที่ จ ะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา พ.ศ. ๒๕๖1 ได้จัดทาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณา
การจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณ
กุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับที่

การดาเนินการ

๑

ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา พ.ศ.
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องตนเอง เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ก านั น
ผู้ ใหญ่ บ้ าน อาสาสมั คร คนในชุมชน/ท้ องถิ่น ได้รับ รู้ รับทราบ เข้าใจถึ ง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา) อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็น กลไกและเวทีในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
มีส่วนร่วมกับอาเภอ.แม่ลาว......และจังหวัด..เชียงราย........ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเชื่อมการทางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้ อ คิ ด เห็ น การด าเนิ น การกิ จ กรรม เช่ น ร่ ว มส ารวจประเมิ น วิ เคราะห์
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดภัย เป็นต้น

๒

๓

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- อบต.ป่าก่อดา
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ป่าก่อดา
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ป่าก่อดา
- สนง.ปภ.สาขา.....
เวียงป่าเป้า...
- สนง.ปภ.จว. ......
เชียงราย.................
- ศูนย์ ปภ. เขต15
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ลาดับที่
๔

การดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การจัดทาแผนเผชิญเหตุส าธารณภัย ของ อบต.ป่าก่อดา การร่วมฝึก การ - อบต.ป่าก่อดา
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของกองอานวยการป้องกันและบรรเทา - สนง.ปภ.สาขา.....
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชานาญร่วมกับหน่วยงาน เวียงป่าเป้า...
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สนง.ปภ.จว.
เชียงราย
- ศูนย์ ปภ. เขต15 .
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย

๕

จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
ภารกิจ เช่น งบพั ฒ นาจั งหวัด งบพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด ส านั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) กองทุ น ความปลอดภั ย ในการ
ใช้ ร ถใช้ ถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบู รณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ ความสาคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับ ให้ มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒ นา
จั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด โดยการเสนอขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามภารกิ จ ของอ าเภอ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับ การสนั บสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
โดยบรรจุ ในแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปีจั งหวัด และกลุ่ มจังหวัด ที่เป็ น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ภ าคี เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ
สร้ างองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการก าหนดนโยบายทั้ งระดั บ จังหวั ด
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่
สนับ สนุ น กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มคี วามเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ป่าก่อดา
การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกาหนดให้จัดทารายงานผลการดาเนิน งาน
ให้ ผู้ อ านวยการจั งหวั ด เพื่ อ รายงานผลต่ อ ไปยั งผู้ อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมิ น ผลการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าก่อดาไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ ปลายแผน

๗
๘

๙
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- อบต.ป่าก่อดา
- สานักงานจังหวัด
เชียงราย
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ป่าก่อดา
- ส านั ก งานจั ง หวั ด
เชียงราย
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.ป่าก่อดา
- สพป..2 เชียงราย.
- สพม..เชียงราย
- อบต.ป่าก่อดา

- อบต.ป่าก่อดา
- สนง.ปภ.สาขา.....
เวียงป่าเป้า...
- สนง.ปภ.จว. ......
เชียงราย.................
- ศูนย์ ปภ. เขต15..
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ลาดับที่

การดาเนินการ
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ส านั ก งานจั ง หวั ด
เชียงราย

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็ น กระบวนการดาเนิ น งานด้ านการก ากับ ควบคุ ม เพื่ อติด ตามความก้ าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดาเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดาเนินการ ใกล้ถึง
เป้าหมายที่กาหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสาเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการต่อไปได้
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา แนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ย งจากสาธารณภั ย แล้วกาหนดประเด็ น และตั วชี้วัด การประเมิ น แหล่งข้ อมู ล
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกาหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา
กาหนดขึ้นมา
จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให้ผู้อานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
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๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทารายงาน
การติด ตามและประเมิ น ผลภาพรวมที่ บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมายการจัด การสาธารณภั ย ประเมิ นผลกระทบ
การขับเคลื่ อน และสรุ ปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ ผู้ อ านวยการอาเภอเพื่ อรายงานผลต่ อไปยั ง
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการกลางและผู้ บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แนวทางการดาเนินงานต่อไป
การจัดทารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ อบต.ป่าก่อ
ดา ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนาสิ่งที่ได้
มี ก ารคิ ด ค้ น หรื อ ค้ น พบมาพั ฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการด าเนิ น งาน กระบวนการด าเนิ น งาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดาเนินการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลั กษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรี ย นรู้ ทั้ ง ก่ อ นการด าเนิ น การ ระหว่ า งด าเนิ น การ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
การดาเนินการ โดยมีแนวทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) อบต.ป่าก่อดา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และ
การวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒ นาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ป่าก่อดา ให้เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสาคัญที่ผ่านมาของ อบต.ป่าก่อดา เพื่อให้
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผ่านมา
ของ อบต.ป่าก่อดา เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ป่าก่อดา
อบต.ป่ าก่อ ดา ได้ ดาเนิ นการตามกระบวนการที่ ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บั ติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าก่อดา พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน
หรือมีส ถานการณ์ ส าธารณภัย ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน หรือ มีการวิจัยและพัฒ นา พบข้อบกพร่อง หรือมี
นวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ อบต.ป่าก่อดา พิจารณาทบทวน
ปรับ ปรุงแผนปฏิบั ติการในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่ าก่อดา พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ต ามความ
เหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔
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