บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ตั้งอยู่ที่ 117 หมู่ที่ 1 ตาบลปุาก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 48.26 .ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,162 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบล
แม่กรณ์ อาเภอเมืองและตาบลบัวสลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เทศบาลตาบลปุาก่อดา อาเภอแม่ลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลโปุงแพร่ อาเภอแม่ลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตาบล ได้แก่ 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
11

(ที่มา

หมู่บ้าน
ชุมชน/
โปุงมอญ
หนองบัว
ต้นม่วง
ท่าขี้เหล็ก
แม่ผง
สันหนองล้อม
สันหนองบัว
รวม

ปี 2560

ชาย

หญิง

รวม

274 280
485
195 228
423
144 141
285
153 173
326
384 377
761
164 199
363
133 141
274
1,447 1,539 2,917

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

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 3,020 คน
จาแนกเป็น เพศชาย 1,471 คน
เพศหญิง 1,549 คน
จานวนครัวเรือน 1,141 ครัวเรือน
จานวนประชากรแฝง ประมาณ 50 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ100
ข้อมูล ณ วันที่ .2.เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
: ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
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ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ประมาณร้อยละ 90ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้าน. ค้าขาย ประมาณ
ร้อยละ 5 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก
เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี
ประมาณ 53,490.38 บาท
ที่มา :สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้้า ทางอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน
ระหว่าง อาเภอแม่ลาวกับอาเภอเมืองเชียงราย และอาเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนสายรองและทางเรือ ผ่านเส้นทางแม่น้าลาว
๑.๑.6 แหล่งแม่น้าล้าคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม
มีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าลาว
คลองแม่น้าขาว ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 11ถึงหมู่ที่ 2
คลองน้าแม่ผง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6
คลองน้าแม่มอญ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ส่วนใหญ่
เกิดภัยจาก วาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในพื้นที่ ตาบลปุาก่อดา
ทั้ง 7 หมู่บ้านที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และไฟปุาหมอกควันในพื้นที่ และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะ
มีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ที่สาคัญที่เกิดขึ้นและ
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
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(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
จ้านวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พ.ศ.

๒๕๕๘
รวม

น้าท่วม
-

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จ้านวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
(คน)
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
1
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ข้อมูล ณ วันที่.. 2..เดือน. พฤษภาคม .พ.ศ.
2560)
(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา

พ.ศ.

จ้านวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

6/04/๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รวม

2
2

4
4

ผลกระทบความเสียหาย
จ้านวนบ้านเรือน จ้านวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
26
26

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
5,500
5,500

(ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.2.เดือน.พฤษภาคม.พ.ศ..2560.)
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(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ผลกระทบความเสียหาย
จ้านวน
พื้นที่
จ้านวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย(ไร่)
(ตัว)

พ.ศ.

จ้านวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)

๒๕๕๖

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๗

20

1,4,5

150

-

-

7,660

๒๕๕๘

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

รวม

20

3

150

-

-

7,660

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

(ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.2.เดือน.พฤษภาคม.พ.ศ..2560.)
(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา

พ.ศ.

จ้านวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รวม

15
15

1,2,3,4,5,6,11
7 หมู่

ผลกระทบความเสียหาย
จ้านวนบ้านเรือน เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
1,141
1,141
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่.10.เดือน.เมษายน.พ.ศ..2560.)
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(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา

พ.ศ.

จ้านวนครั้งที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)

๒๕๕๕

10

๒๕๕๖

15

๒๕๕๗

20

๒๕๕๘

30

๒๕๕๙

20

รวม

95

สถานที่เกิดเหตุ

เขตตาบลปุาก่อดา
เขตตาบลปุาก่อดา
เขตตาบลปุาก่อดา
เขตตาบลปุาก่อดา
เขตตาบลปุาก่อดา

ผลกระทบความเสียหาย
จ้านวน
จ้านวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ที่มา : โรงพยาบาลแม่ลาว ข้อมูล ณ วันที่..30.เดือน.ธันวาคม.พ.ศ.2559.)

๑.๓ การจัดล้าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยง จากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลาดับได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ : ล้าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ล้าดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
อัคคีภัย
ภัยแล้ง
แผ่นดินไหว
ฯลฯ

ลักษณะของการเกิดภัย
ปุาชุมชุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11
น้าใต้ดินตื้นเขิน น้าชลประทานที่ 2 จัดสรรไม่เพียงพอ
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ้าปี
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึน้ บ่อยครัง้ และเกิดขึน้ เป็นประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา แผ่นดินไหว นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน)
ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ใน
บางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้องค์
า การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา จึงท้าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน

ม.ค.

ก.พ.

อุทกภัย
ภัยแล้ง
พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย
อุบัติเหตุ
ทางถนน

มี.ค.

เม.ย.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฤดู
แล้ง

ปี ตรุษจีน
ใหม่
ปี
ใหม่

ปี
ใหม่
สงกรานต์

ปี
ใหม่

ภัยหนาว
แผ่นดินไหว
(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจ้าปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ )
หมายเหตุ : ……………… เฝูาระวังตลอดทั้งปี
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บทที่ ๒
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสาคัญมากขึ้นกับ
การดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ( Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้ เป็นไปตาม ความหมาย “สาธารณภัย ” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท้าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้ว”ย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัโดยแบ่
ก งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ ผู้อ้านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึง่ นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดาเนินการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน เขตพื้น ที่
โดยเร็วเป็นลาดับแรก มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัยเพื่อรายงานนายอาเภอให้เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาด
กลางต่อไป
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ได้ กาหนดยุทธศาสตร์
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นาไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่
“การรู้รับ –
ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภั
เพืย่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่มศักยภาพ ของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงปูองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมี มาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด ความสูญเสีย ที่จะมี ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็น การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
ที่ประสบภัยให้ก ลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ( Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ มุ่งตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากใน
การเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็จะสามารถทาให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลาย
กลุ่มในชุมชน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
มีทมี่ าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจาปี องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา (โครงการที่ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา โดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
(๒) องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา นาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรก ทั้งนี้หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายไปตั้งเป็นงบประมาณสาหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินส้ารองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่นที่ยังไม่มี
ความจ้าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส้าหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.ปุาก่อดา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ในการดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ใน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุา
ก่อดา ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอาเภอและระดับจังหวัดด้วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดท้าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มีหน้าที่จัดทาแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทาหน้าที่บังคับบัญชา อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแลและประสานการ
ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
(๒) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๐

ต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกาลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการ
(๔) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดาเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ (กอปภ.อ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
(๖) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑)กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัท(กอปภ.เมื
ยา องพัทยา)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้อง และเชื่อมโยง กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชลบุรี
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ บางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบลหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๖
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)

.๒) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./

ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
เชียงราย และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอแม่ลาว รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการ
จังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลีเป็นผู้อานวยการ
(๖.๓) กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล
(กอปภ.อบต.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลีใ ห้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและ
ผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบลหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิ(รายละเอี
น
ยดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อทาหน้าทีจ่ ัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ รายงานผู้อานวยการอาเภอในเขตพื้นที่ นายอาเภอ
แม่ลาว ทราบทันที
หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถ ของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุม สถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลาพัง ให้รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและ
ขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อหรือใกล้เคียงและหรือ กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อ้านวยการกลาง
(อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อ้านวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อ้านวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต)

กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ
(นายอ้าเภอ)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เพื่อทา
หน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณ
ภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงและหรือกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา)

จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ้าเภอและจังหวัด
1( ) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอาเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกาลังสนับสนุนจาก
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัด ตามลาดับ
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
และสาธารณภัยมี ความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
รายงานผู้อานวยการอาเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในพื้นที่ใกล้เคียงให้สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี ให้
ผู้อานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร นั้น
จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยขอ งกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา กับ ศบภ.มทบ.37 ทั้งนี้ ฝุายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย
นั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ อตกลงว่าด้วยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระหว่างผู้อานวยการจังหวัดกับหน่วยงาน ทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ใน
การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุา
ก่อดา (กรณีเกิดสาธารณภัย ) เพื่อร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์การ สาธารณ กุศลและให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์ก ารสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดาเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุและให้
รายงานตัวที่ศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา หรือผู้ อานวยการท้องถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณีหลังเกิด สาธารณ ภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุและพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคมและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
ปุาก่อด้า
ล้าดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายนามภาคประชาสังคม
โทรศัพท์/โทรสาร
และองค์การสาธารณกุศล
มูลนิธิสยามรวมใจ แม่ลาว
087-1767437
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 053-778-168
ปุาก่อดา
.................................
....................
.................................
....................
.................................
....................
.................................
....................
.................................
....................

รายชื่อผู้ประสานงาน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ฉบับนี้มุ่งดาเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายสาคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดาเนินงานด้านการปูองกันบรรเทาการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและการเตรียมความพร้อม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัยเพื่อกาหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม
ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเปูาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงปูองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่
ภัยความล่อแหลม ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) หมายถึง
กระบวนการกาหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ใน
การรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง
อย่างมีระบบ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม ( Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง ( Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัยหรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศักยภาพ ( Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ ๑ การทาความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดทาข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง
ในการจัดการและลดความเสี่ยงขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์
สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่
(๑) การกาจัดความเสี่ยง
(การปูองกันหรือหลีกเลี่ยง)(๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัยและ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
ทัง้ นี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑
ตารางที่ ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย
ประเภทของภัย
แผ่นดินไหว

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การปูองกัน/
การลดผลกระทบ
การเตรียม
หลีกเลี่ยง
ความพร้อม
ย้ายสิ่งก่อสร้างและ ใช้วัสดุและวิธีการ การวางแผนเฉพาะ
โครงสร้างที่เปราะ ก่อสร้างที่ทนต่อ
กิจฉุกเฉิน
บางทั้งหมดจาก
แผ่นดินไหว
ซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง ออกกฎหมาย
บริเวณการเฝูาระวัง
ซึ่งจะได้รับผล
ควบคุมสิ่งก่อสร้าง แผ่นดินไหว
กระทบจากแรงสั่น การซ่อมแซมและ การซ้อมรับมือ
และบริเวณเสี่ยงต่อ เสริมความแข็งแรง แผ่นดินไหว
ทรายเดือดหรือ
อาคาร การวางแผน การจัดเตรียม
ทรายเหลว
การใช้ที่ดิน
สิ่งของยังชีพและ
โดยคานึงถึง
สิ่งของสารองจ่าย
ความเสี่ยง
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ
การให้ความรู้แก่
ประชาชน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง
ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว
การรวมกลุ่ม
ความเสี่ยง เงินทุน
สาหรับซ่อมสร้าง
และกองทุน
ออมทรัพย์ชุมชน
สาหรับการซ่อม
สร้างและฟื้นสภาพ

หน้า ๑๘

ประเภทของภัย
พายุโซนร้อน
และอุทกภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การปูองกัน/
การลดผลกระทบ
การเตรียม
หลีกเลี่ยง
ความพร้อม
ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง ก่อสร้างแนวกาบัง การเฝูาระวัง
ออกห่างจากชายฝั่ง ลมหรือใช้พื้นที่
การพยากรณ์
และเส้นทางพายุ
ทางธรรมชาติ
การเตือนภัย
รวมถึงบริเวณพื้นที่ ในการลดแรงลม
ล่วงหน้าสาหรับ
ต่าซึง่ เสีย่ งต่อ
ก่อสร้างคันดินหรือ พายุไต้ฝุน
อุทกภัย
เขื่อนหรือกาแพง การเตือนภัยน้าท่วม
คลื่น และอื่นๆ เป็น ล่วงหน้า
แนวกั้นน้า
การจัดการและ
ยกอาคารให้บริเวณ การวางแผนอพยพ
เสี่ยงต่อน้าท่วม
การจัดเตรียม
อยู่เหนือระดับน้า สิ่งของยังชีพ
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้ การหาที่หลบพายุ
แนวกาบังธรรมชาติ ไต้ฝุนและกาหนด
เช่น ปุาชายเลน
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน
วางแผนที่ดินเป็นต้น

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง
ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสาหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นที่น้าท่วมถึง

รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทาให้ทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัซึย่งจะทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กาหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลีรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตาบล
ปุาก่อดา ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
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หน้า ๑๙

ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลปุาก่อด้า
ระดับความเสี่ยงภัย
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง
อุทกภัย
หมู่ที่ 1
ภัยแล้ง
ทั้งตาบล
วาตภัย
ทั้งตาบล
อัคคีภัย
ทั้งตาบล
สารเคมีและ
วัตถุอันตราย

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท้าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ติดแม่มอญ
เกิดจากฝนทิ้งช่วง
ลมกรรโชกแรง
อากาศแห้งแล้ง
-

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
จัดทาแผนปูองกันฯ
จัดทาแผนปูองกันฯ
จัดทาแผนปูองกันฯ
จัดทาแผนปูองกันฯ
-

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดาเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และ
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน)
ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง

อุทกภัย

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 5

-

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท้าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าหลายสาย - ขุดลอกแหล่งน้าเป็น
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน ประจาทุกปี
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1,5
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
อาศัยติดริมแม่น้า โดยเฉพาะพื้นที่ ฝึกการปูองกันและ
หมู่ท.ี่ .-.
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจา
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - สนับสนุนเครื่องมือให้มี
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่............-............. มาตรฐานได้อย่าง
เพียงพอและรวดเร็ว

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง

ภัยแล้ง

ทั้งตาบล

-

-

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท้าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้า
ในปริมาณมากและต่อเนื่องทั้งปี
โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งตาบลบัวสลี

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- มีเขื่อนหรือแหล่งน้า
และระบบชลประทาน
ที่ดี

- แหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
รวมทั้งแม่น้าลาคลองตื้นเขิน
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่...........
1,4,5..............

วาตภัย

ทั้งตาบล

-

-

- ขุดลอกแหล่งน้าเดิม
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
- มีการบุกรุกทาลายปุาไม้
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่............-............. ปุา เช่น การปลูกปุา
- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
- ติดตามสภาพ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งตาบลปุาก่อดา
ช่วงฤดูมรสุม
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ตาบล
บัวสลี

อัคคีภัย

ทั้งตาบล

-

-

- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
เปูาหมายให้ครบถ้วน
- มีการปรับปรุงและ
- อาคารบ้านเรือนและ
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
สภาพแวดล้อมขาดการบารุงดูแล
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
รักษาให้เกิดความปลอดภัย
แข็งแรง สามารถทนต่อ
โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลปุาก่อดา
ลมพายุได้
- ประชาชนขาดความตระหนัก
- มีการอบรมให้ความรู้
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้ ความเข้าใจในเรื่อง
ไฟฟูา โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลปุาก่อดา อัคคีภัย
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ต้าบลปุาก่อด้า

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

- มีการฝึกการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจา
ทุกปี และให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่
ประชาชน
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ประเภท
ของภัย
สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่้า
ปานกลาง
-

-

-

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท้าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี - มีแผนปฏิบัติการ
ในการประกอบการอยู่ในพื้นที่
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่........-................. ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท.
- มีการฝึกการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่า) ตามภาคผนวก ญ
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ
เนือ่ งจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีพื้นที่เสี่ยงวาตภัยและภัยแล้งและสา
ธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก (วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว) จึงให้ความสาคัญกับแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้วและได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ อปท. ที่ใช้ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กาแพง ประตูระบายน้า เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกาลังบารุง ปูายสัญญาณ ฯลฯ)
ขึ้น เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การปูองกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการปูองกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัยและหาปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๒

การเตรียมความพร้อมเป็นการดาเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง
ในการปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
(๒) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทาให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อมและการ
ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จะมีการประสานและสั่งการอานวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่าเสมอ
(๓) การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่เฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมอุทกศาสตร์
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝูาระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓ ) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าว สาร ให้ประชาชน ได้รับ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อปูองกันความตื่นตระหนักและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสาคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการทั้งนี้
ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔ ) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเ ฝู าระวังและ ติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ แจ้ง ข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทาหน้าที่ติดตามเฝูาระวังปรากฏการ ณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัยแจ้งข่าว เตือนภัย แก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ ให้กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา โดยใช้ระบบการสื่อสารเครื่องมือแจ้งเตือนภัย ของ
ชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทาหน้าที่เฝูาระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดา มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสาคัญประกอบด้วย จานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนด
เขตพื้นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมการกาหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกาหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสารองสาหรับแต่ละประเภทภัยรวมทั้งการสารวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงานและระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดา มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดาจะจัดทา โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
ที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย
(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริหารความต่อเนื่องเป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆจึงต้องจัดทา
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต
เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทาให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทาความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้า เป็นต้น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
๓.๕ การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอานวยการปูองกัน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่า
จะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารทีบ่ ง่ ชี้ว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดสาธารณภัยขึน้ ในพืน้ ทีท่ ีม่ ีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้านและประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่
อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัยและให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลาและบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการปูองกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้นาแนวทาง มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติจากกอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑)แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น้าชุมชนอาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้งเตือน ประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีดหรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมู่บฯลฯ
้าน
3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาได้นาระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้

สีน้าเงิน
สีเขียว

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีสม้ หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
กาลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจา

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝูาระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝูาระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝูาระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า

• หน่วยงานเฝูาระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทา
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
ศูนย์พักพิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

ข้อมูล/ความต้องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนหรือผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝูาระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายัง กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ทางโทรศัพท์ หมายเลข......... 053-778011....
วิทยุสื่อสาร ความถี.่ ........ .151.550...... .MHz ศูนย์ช้างปุา โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ......... .....................................................
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทาง ( 053-778002) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และ วิทยุสื่อสาร ความถี.่ .
155.350...MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข....................-.................................
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต้าบลปุาก่อด้า
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุม และสั่งการ เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลาพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตาบล/เทศบาลใกล้เคียง/หรือ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอแม่ลาว
๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

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

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอ้านวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝูาระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- งานแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ้าเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
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หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดามีดังนี้
(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ข้อมูล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น โดยให้คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชนรวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปูองทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย
กู้ชีพ รักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกาลังบารุง การขนส่ง อพยพและบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอ้านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชีและการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจา
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ผู้อ้านวยการท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)
ฯลฯ

-

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นาชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอ้านวยการ

- รองนายก คนที่ 1
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- กองช่าง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
- กานัน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1-12
- สมาชิกสภา อบต.
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน

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

-

ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ .2.
กองการศึกษา
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.1-11
สมาชิกสภา อบต.
อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจา ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ ตาบลบัวสลี และอาเภอแม่ลาว) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ) ดังนั้น เมื่อผู้อานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและ
ผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรกและแจ้งให้
ผู้อานวยการอาเภอและผู้อานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ของตน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดาเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
และให้นาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนเผชิญเหตุ
ที่
มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปูองกันบรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ
๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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แก่ผู้ใด ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดาเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคนสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือ กิ่งอาเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.๔.1 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อาเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค้านึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
(2.4) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
( ๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
โดยคานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยแล้วรายงานต่อกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั
องค์ย การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
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(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สแุดละมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การ ขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นาในการสอบถามสารวจ
ข้อมูล สถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติ การฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กาหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟูา ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียว ที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัวต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จ
สิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
( ๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี กาหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบ
ในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดา (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา มีอานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ หากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ลุกลามขยาย
เป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจานวนมากและผู้อานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสา
ธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จะรับข้อสั่งการจากกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กาหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ ๔-๑
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ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
องค์กรรับผิดชอบ
องค์กรรับผิดชอบ
ผู้บัญชาการ
สาธารณภัย
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉิน
(ผู้มีอ้านาจ
ในภาวะปกติ
(เมื่อเกิด
ตามกฎหมาย)
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
ระดับ ๑
กองอานวยการปูองกันและ
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ผู้อานวยการ
(อาเภอ/เทศบาล
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง
ท้องถิ่น
เข้าควบคุมสถานการณ์) ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- กอปภ.อบต. ......1........แห่ง - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ ผู้อานวยการ
กองอานวยการปูองกันและ
(ศบก.อ.) จานวน......1.......แห่ง
อาเภอ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง
(กอปภ.อ.) จานวน 1 แห่ง
(๔)

การค้นหาและช่วยชีวิต
- กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ใทีห้่ไผมู่้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย
ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ล้าดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๑
๒

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)
รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดาและกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทราบเพื่อจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบางและความสามารถของพื้นที่

ส่วนอ้านวยการ
ส่วนอ้านวยการ

๓
๔

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนอ้านวยการ
ส่วนอ้านวยการ
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ล้าดับที่

๕
๖

๗

๘

๙

๑๐

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความ
ซับซ้อน เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอ้านวยการ
แจ้งเตือนประชาชน
ส่วนอ้านวยการ
(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(๒) ดาเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้องและเข้าใจง่ายบ่ง
บอกถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น
อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
ก้าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากร เข้า พื้นที่เตรียมปฏิบัติการ ( Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
ก้าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น......4.......โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1,2 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.1,2.. รับผิดชอบพื้นที่

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอ้านวยการ

ส่วนสนับสนุน

ส่วนอ้านวยการ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 3,11 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.3,11. รับผิดชอบ
พื้นที่

๑๑

โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 4,6 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่. 4,6 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่. 5 รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย สั่งให้หน่วยกู้ ส่วนปฏิบัติการ
ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้
ลุกลามขยายตัว
ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย

๑๒

ส่วนปฏิบัติการ

การเผชิญเหตุ
ส่วนปฏิบัติการ
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสาคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลาดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจาเป็นของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลาดับแรกและจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อม
ทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมกาลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟูาและประปา แล้วแต่กรณี
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทาระบบสารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสาคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกาหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทาบัญชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์
ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให้เพียงพอ
(๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น อาหาร น้าดื่ม
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาก
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดปูายเตือนหรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจหรืออาสาสมัครอานวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสาคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐานและเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๗

(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลาดับแรกก่อน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ปกปูองสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง ส่วนปฏิบัติการ
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกปูองระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
ไฟฟูา ระบบประปา เป็นต้น
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)
ส่วนสนับสนุน
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนสนับสนุน
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
เช่น อาหาร น้าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลื
ในช่
อ วงขณะเกิดภัย ส่วนอ้านวยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สารวจและจัดทาข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อาเภอเพื่อ ประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนาไป กาหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ศูนย์ข้อมูล
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใต้
่ การกากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ประชาสัมพันธ์
เพื่อทาหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ร่วม
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สาหรับสื่อข่าวสารทุกประเภท ที่ได้รับการกลั่นกรองและรับรองข้อมูล เพื่อ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ล้าดับที่

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิด ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและ ต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม ส่วนปฏิบัติการ
อานาจหน้าที่การปฏิบัติของสานักงานตารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนาศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ
เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นรายงาน
ส่วนอ้านวยการ
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ และเมื่อมีการ ประกาศ
หรือยืนยัน สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติลงแล้ว ให้ดาเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ
ส่วนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการ ยกเลิก สถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นา
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นาอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดย จัดระเบียบและลาดับก่อนหลังการอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย ส่วนอ้านวยการ
ซ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออาเภอ
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาและกองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔

.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดา มอบหมายให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาเป็นผู้กากับดูแล
และใช้งานความถี่วิทยุ..155.350..เพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลางสาหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สาหรับการประสานงาน ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ โดยกาหนดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดาเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
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๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรองและ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักทีว่ างระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่...อาเภอแม่ลาว
หมายเลขโทรศัพท์............053-673657.............. โทรสาร............053-673885.....................

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๔๐

๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ล้าดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

นามเรียก
ขาน

ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

1

มูลนิธิสยามรวม
ใจ

-

152.675

087-1767437

-

2

ไฟฟูาแม่ลาว

-

-

053-729667

-

3

รพ.สต.โปุงมอญ

-

-

053-778168

-

กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.จอมหมอกแก้ว
โทร .053-184101
วิทยุสื่อสาร 155.350

กองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย
โทร .053-711406

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
แม่ลาว
โทร053673479.
วิทยุสื่อสาร 152.675

กองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอแม่ลาว
โทร .053 -778000
วิทยุสื่อสาร 155.350

กองอ้านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ทต.แม่ลาว
โทร .053-666035

กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทา
การประปาส่
มิภาก่าคอด้า
สาธารณภั
ย เทศบาลต้วานภู
บลปุ
สาขา............................
โทรศั
พท์ 053-666694
ท์........................
วิโทรศั
ทยุสื่อพสาร
155.350

กองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.ปุาก่อด้า อ.แม่ลาว
โทร 053-778011
วิทยุสื่อสาร 155.350

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ้าเภอแม่ลาว
โทรศัพท์ 053729667

วิทยุสื่อสาร 155.350

กองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.บัวสลี
โทร .053-673657
วิทยุสื่อสาร 153.350

หมายเหตุ

กองอ้านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.
โปร่แพร่
โทร.053-778249
วิทยุสื่อสาร 155.350

สถานีต้ารวจภูธร
อ้าเภอแม่ลาว
โทรศัพท์ 053778199
สายด่วน )191(
วิทยุสื่อสาร 152.675
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
๔
.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กาหนดไว้ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝุายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการ ดังนี้
๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทาหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสาหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ
การกลั่นกรองและรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.๖.๓ ดาเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย
โทรโข่ง เป็นต้น
๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝุายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
๔.๗ การอพยพ
เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึน้ ในพืน้ ทีใ่ ดและการอาศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีน่ ้ัน
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัยและจัดให้มีก องกาลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปูองกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นาชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี กาหนดให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ในฐานะผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น เบอร์ โทรศัพท์. 0931672388
๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร
น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทาได้และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เปูาหมายและตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสาหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนหรือ
ผู้นาหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลาดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็กและสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้
๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอานวยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทาความสะอาดสถานที่ปลอดภัย
(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟูา น้าประปา เป็นต้น
(๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจานวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง
อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
(๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกาลังจากผู้อพยพ
๔.๗. ๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพและควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจใน ท้องที่เพื่อจัดส่งกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนาข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อปูองกันมิให้
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.๗. ๖ จัดให้มีการอานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอานวย
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาจะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว ( rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมาก ภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัยและทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด้าน ทั้งผู้ประสบภัย
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลาดับความสาคัญก่อน – หลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความ
ต้องการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด ( detailed assessment) จะดาเนินการทันที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือ อย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาดาเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นาข้อมูล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทา
รายงานสรุปเสนอผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
พิจารณาเห็นว่า มีความจาเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกาหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค
๔.๙.๓ จัดทาบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐานเพื่อควบคุมระบบข้อมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีทีบ่ คุ คล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตัง้ ศูนย์รับบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของ
บริจาคเอง
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้นและระยะกลาง ให้
ได้ผลดี จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปูองกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข้าถึง
สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด
อาชีพ
ประเด็น
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

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

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้ กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝุายอ้านวยการร่วม

ฝุายปฏิบัติการ

(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

๑. อานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์
รักษาโรค
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๓. ทาหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความ
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
ช่วยเหลือ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จาเป็นแก่การดารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ
ผู้ปุวยในกรณีมีผู้เจ็บปุวยต้องไปส่ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา

หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
๔
.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๑) ให้ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ สาธารณภัย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และ มีการยืนยันความชัดเจน ว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ
ตามลาดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาให้
ส่งมอบภารกิจที่ต้องดาเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๔.๑๒ การอพยพกลับ
เมื่อ ประชาชน ได้รับแจ้งข่าวการ ยกเลิก สถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นา
ชุมชนหรือผู้นา กลุ่ม อพยพ รีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง
จุดอพยพกลับ โดยการ จัดระเบียบและลาดับก่อนหลัง ของการอพยพกลับ อย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา แบ่งประเภท ของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอพยพ มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตามลาดับและความจาเป็นเร่งด่วน
พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดาเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ
๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้
าที่
เข้าดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น
และผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๔

.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ
การรับมือ ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น แจ้งกองอานวยการปูองและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.) และ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
๔.๑๕.๒ จานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป
๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กาลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์พิเศษต่างๆ
๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อานวยการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ
ด้านทรัพยากรและวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การ
ปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบ สาธารณ ภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย ในการ
ฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (
Reconstruction)
และการฟื้นสภาพ ( Rehabilitation)
โดยมีหลักการสาคัญของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ
พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ
เพื่อไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
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ในอดีตที่ผ่านมา ได้กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู)
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย ( Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ( Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสาคัญกับการปูองกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัDisaster
ย ( Risk Reduction : DRR)
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ตามแผนภาพที่ ๕-๑
๕.๑ การส้ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา สารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร้าง
คืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย
ควรสารวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ปุวย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕.๑.๔ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดาจัดตั้งคณะทางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยัง
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๒ การฟื้นฟู
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สารวจความเสียหาย ของ ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ช่วยเหลือจากภายนอก
(๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓. สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพและองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ปุวยและผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยประสานกับอาเภอ แม่ลาวและจังหวัด เชียงราย ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕. ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดและรายงานผลการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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สารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติ
ให้ส่งเรื่องให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากวงเงินงบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจาเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการกลาง ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง
เพื่อสนองความ ต้องการที่จาเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราวและการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ปูองกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจาเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบัวสลีเป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึงและหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนใน
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะหายกลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับและโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคล
ในครอบครัว
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น
ดูแลเด็กกาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการและผู้สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การปูองกัน เฝูาระวังและควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้
ควรให้ความสาคัญกับการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกาหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไปและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัยและขนย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซมและบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ดาเนินการโดยแขวงทางหลวง......
หมายเลข 1 ............... และ
แขวงทางหลวงชนบท..................อบจ.เชียงราย..................
- ระบบไฟฟูา
ดาเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย และการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค การจัดทาภูมิทัศน์
ดาเนินการโดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงราย สานักชลประทานที่. 2 โครงการชลประทาน
จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดาเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐
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- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟูา ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เป็นหน่วยหลักในการ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวสลี
(๒) สาหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากระยะกลางซึ่งอาจใช้เวลา
หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้สามารถ
รองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผนและการกาหนดการ
ประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปูองกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ ในการดาเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลีในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและ
ชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลปุาก่อดา เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซมและบูรณะโครงการ ที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๕๔

ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาที่กาหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร
และสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๕๕

บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลปุาก่อด้าไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แนวทาง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุาก่อด้าไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดทาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอาเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้อง
อาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และ
องค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น
เพือ่ ให้แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกาหนดผลการดาเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตาบลปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการด้าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ล้าดับที่

การด้าเนินการ

๑

ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา พ.ศ.
๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
จัดให้มีการประชุมกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่าง ต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็น กลไกและ เวที ในการบูรณาการการทางาน ระหว่าง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม

๒

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
หน้า ๕๖

ล้าดับที่

๓

การด้าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มีส่วนร่วมกับอาเภอ แม่ลาวและจังหวัด เชียงราย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อม - องค์การบริหาร
การทางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ส่วนตาบลปุาก่อดา
การดาเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสารวจประเมินวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยง ปัจจัย - สนง.ปภ.สาขาเวียง
เสี่ยงที่ทาให้เกิดภัย เป็นต้น
ปุาเปูา.
- สนง.ปภ.จว.
เชียงราย.
- ศูนย์ ปภ. เขต .15

๔

การจัดทาแผน เผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อ
ดาการร่วมฝึก การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ ต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความ
ชานาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕

จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบ พัฒนา กลุ่มจังหวัด สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามภารกิจของอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดา) พ.ศ. ๒๕๖๐

- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- สนง.ปภ.สาขาเวียง
ปุาเปูา.
- สนง.ปภ.จว.
เชียงราย.
- ศูนย์ ปภ. เขต .15
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- สานักงานจังหวัด
เชียงราย
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- สานักงานจังหวัด.
เชียงราย.
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
หน้า ๕๗

ล้าดับที่

การด้าเนินการ
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

๗

ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่

๘

สนับสนุน กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา

๙

การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกาหนดให้จัดทารายงานผลการดาเนิน งาน
ให้ผู้อานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เป็นประจาทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลาง
แผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สาธารณภัย
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- สพป.เชียงราย
- สพม.เชียงราย
- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา

- องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
- สนง.ปภ.สาขาเวียง
ปุาเปูา
- สนง.ปภ.จ. .
เชียงราย.
- ศูนย์ ปภ.เขต
เชียงราย
- สานักงานจังหวัด
เชียงราย

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็นกระบวนการดาเนินงานด้านการกากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดาเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดาเนินการ ใกล้ถึง
เปูาหมายที่กาหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสาเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการต่อไปได้
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกาหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิตและผลลัพธ์

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดากาหนดขึ้นมา

จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให้ผู้อานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้าเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุา
ก่อดาเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล
ให้ผู้อานวยการอาเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แนวทางการดาเนินงานต่อไป
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การจัดทารายงานผลการขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนาสิ่งที่ได้
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดาเนินการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดาเนินการ ระหว่างดาเนินการและเมื่อเสร็จสิ้น การ
ดาเนินการ โดยมีแนวทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาให้เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสาคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปุาก่อดา เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดาเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปุาก่อดา
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กาหนดว่า
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กาหนดไว้ในแผนต่างๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาแผนดาเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือ มีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน หรือ มี
การวิจัยและพัฒนาพบข้อบกพร่องหรือมีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลปุาก่อดา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
----------------------------
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