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ขอมูลบุคลากรดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

 
๑ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล 

    (นาย) ชื่อ-สกุล      จรูญ   เวียงแกว………………………… 

     หมายเลขโทรศัพทมือถือ ๐๘๔-๙๒๘๑๘๙๙…………………………    

๒ ปลัดฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 

 (นาย) ชื่อ-สกุล   …นายทศพล  เพียโคตร………. 

 หมายเลขโทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๐๖๐๑๙๙๑,๐๙๘-๑๘๑๙๓๒๒ 

๓ เจาหนาทีป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที ่

 (นาย) ชื่อ-สกุล      นายปณณวิชญ   วีระพันธ (เจาพนักงานปองกันฯ)… 

 หมายเลขโทรศัพทมือถือ ๐๙๕-๙๓๙๕๖๒๓……………………….. 

 (นาย) ชื่อ-สกุล      ประกาศิต    ดวงมา   (ผช.เจาพนักงานปองกันฯ)… 

 หมายเลขโทรศัพทมือถือ ๐๖๑-๑๑๒๐๓๗๓……………………….. 

๔ ประธาน อปพร. 

(คํานําหนา) ชื่อ-สกุล     นายสิงหจันทร  นามสีสุข 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  

๕ ประธานจิตอาสาภัยพิบัติ 

(คํานําหนา) ชื่อ-สกุล      นายนิยม  ฤกษยาม 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ 086-2334153 

 
๖ ประธาน อสม.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไศล 

(คํานําหนา) ชื่อ-สกุล      นางบบุผา  สุดใจ 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ 063-9659004 
 

๗ ประธาน อสม.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวารีเกษม 

(คํานําหนา) ชื่อ-สกุล      นางโสภา  บญุสีสุก 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ 088-3381492 

 
 
 
 
 



 
 

แผนที่เขตปกครอง (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
 

 



 
คํานํา 

สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและซับซอนมากขึ้น 
มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว 
ทํ าใหประชาชนมีโอกาสอยู ในพื้นที่ เสี่ยงภัย เพิ่มมากขึ้น  ส งผลใหความเสียหายจากสาธารณภัย 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยท่ีเกิดจาก
การกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและ 
วัตถุอันตราย เปนตน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่น้ันเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงพื้นท่ี ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและส่ังการ
เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   พรอมทั้งจัดทํา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า 
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญ
เหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

ดังน้ัน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีขางเคียง ตั้งแตกอนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ .ศ .  ๒๕๕๘ แผนการป องกันและบรร เทาสาธา รณภัยจั งหวั ด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
แผนตางๆ ท่ี เกี่ยวของ เพื่ อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 

          (นายจรูญ   เวียงแกว) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง 

  ผูอํานวยการทองถิ่น 
                                                             (25  พฤศจิกายน  2563) 

 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม 



บทนํา 
 

ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งท่ีเกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตจุากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม  แผนดินไหว  พายุฤดู
รอน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทําของมนุษย  เชน  การตัดไมทําลายปา  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมที่ทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหสภาพ
ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมาก
เปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ําทวมหนักและแผนดินถลม  ซ่ึงสาธารณภัยดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น โดย
มีผูบริหารทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูชวย
ผูอํานวยการทองถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น และชวยเหลือ
ผู อํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาต ิและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยเปนไปในทิศทางเดียวกนัทั้งระบบ และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย โดยใหความสําคัญกับ
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข 
รวมทั้งการฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
แผนภาพที่ ๑ – ๑: วงจรการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)               
มีวัตถุประสงค ดังนี ้

๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรยีมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือใหแก
หนวยงานในระดับทองถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินจากเหตุสาธารณภัย 



สารบัญ 
                                                                                        หนา 

ขอมูลบคุลากร และแผนที่เขตการปกครองของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
คํานํา 
บทนํา 
บทที่ ๑  ขอมูลทั่วไป (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)            1  

๑.๑   สภาพทั่วไปของ                                                                                 1  
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต                                                            1  
๑.๑.๒ เขตการปกครอง                                                             1  
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา                                                                     3  
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ             3     
๑.๑.๕ สถานที่สําคัญ              4 
๑.๑.๖ สาธรณูปโภค              6 
๑.๑.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ)        8 
๑.๑.๖ แหลงแมน้ําลําคลอง             8 

๑.๒   ประวัติการเกิดภัย              9 
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย                                                            9  
๑.๒.๒ สถิติภัย               9  

๑.๓   การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่                                        12                                     
๑.๔   ปฏิทินสาธารณภัยประจําป                                                  12 

บทที่ ๒  แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)       13 
๒.๑   ขอบเขตสาธารณภัย                                                                   13 
๒.๒   ระดับการจัดการสาธารณภัย                                                         13       
๒.๓   ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          14 
๒.๔   งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย         14 

๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ             15 
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)         15 

๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         16 
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย             16 
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ             17  

๒.๖   การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสา
ธารณภัย)                                                                                                                          21 

๒.๗  การปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ             22 
๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด            22 
๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง          22 
๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล          22 



สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
บทที่ ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)     23 

๓.๑   การประเมินความเสีย่งจากสาธารณภัย               23 
๓.๒   แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    24 

๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      24 
๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย     25 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย          29 
๓.๔   การแจงเตือนภัย                   37 

๓.๔.๑ การแจงเตือนลวงหนา       37 
๓.๔.๒ การแจงเตือนภัย        37 
๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    38 
๓.๔.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย       39 

บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)     41 
๔.๑   โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน                        41 

๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน                     42 
๔.๒   การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                44 

๔.๒.๑ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย     44 
๔.๒.๒ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            44 

๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน                 45 
๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย    45 

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ                  45 
๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ               46 

๔.๔   การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       56 
๔.๔.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    56 
๔.๔.๒ หนวยงานสนับสนุน             57 

๔.๕   การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน              58 
๔.๖   การอพยพ         58 
๔.๗   การบรหิารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว      59 
๔.๘   แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ           61 

(Damage and Need Assessment : DANA) 
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    61 
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)    61 

๔.๙   การรับ-จายสิ่งของบรจิาค       62 



สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย      62 
๔.๑๑ การอพยพกลับ         63 
๔.๑๒ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่             63 
๔.๑๓   การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง            63 

บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)     64 
๕.๑   การดําเนินการหลังเกดิภัย                         65

   ๕.๒   การฟนฟู         66 
๕.๒.๑  การฟนฟูระยะสั้น                 66 
๕.๒.๒  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว      68 
๕.๒.๓  การฟนฟูดานตางๆ       69 

บทที่ ๖   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ            70 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไปสูการปฏิบัต ิ
๖.๑   แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        70 

ไปสูการปฏิบัติ 
๖.๒   การติดตามและประเมินผล       72 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล               73 
๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล            74 

๖.๓   การวิจัยและพัฒนา                74 
๖.๔   การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           74 



ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัด 
ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดรับการแตงตั้ง/  
   อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS /จิตอาสาภัยพิบัติ 
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นท่ี/จิตอาสาภัยพิบัติ 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกศุลในพื้นท่ี    
ฉ. บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ    
   ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางทีจ่ะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สาํคัญในเขต     
ฌ. แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว 
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง    
ฎ. ตัวอยางคําส่ังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบล     

ดูกอึ่ง) 
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid 

Assessment - MIRA ) 
 

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



สารบัญแผนภาพ 
หนา 

 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย                    บทนํา 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย         16 

ของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย          20 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิน่        21 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย              39 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)      41 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจาํศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น          43 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง)  57 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง)          60 
 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ                    64 

ปลอดภัยกวาเดิม  



สารบัญตาราง 
หนา 

 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)    9 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)    10 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)    10 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)    11 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ (องคการบริหารสวนตําบล  11     

ดูกอึ่ง)  
ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)    12 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)    12 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดบัการจดัการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบญัญัตปิองกนั         13 

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที ่๓-๑  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว             28 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุทีท่ําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย               30 

(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
ตารางที่ ๔-๑  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)  48 

 ตารางที่ ๔-๒ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ   61 
 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ            70 

 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๑ 
 

บทที่ 1 
ขอมูลท่ัวไป 

 
๑.๑ สภาพทั่วไปของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) 
 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
ตั้งอยู หมูท่ี... (หมูที่ 2)...ชื่อ… … (บานวารีเกษม)................................... 

ตําบล ดูกอึ่ง  อําเภอ หนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด มีพื้นท่ีประมาณ............ 92.60  ............ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ............ 57,875  .............ไร   มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังน้ี 

 
        ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตาํบลหนองฮี  ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
        ทิศใต ติดกับ เทศบาลตําบลโพนทราย  ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด 
        ทิศตะวันออก ติดกับ องคการบริหารสวนตําบลสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
        ทิศตะวนัตก ติดกับ องคการบริหารสวนตาํบลเดนราษฎร ต.เดนราษฎร อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

แบงเขตการปกครองออกเปน....1....เขต ไดแก 
เขตท่ี ๑ คือ (ตําบลดูกอึ่ง) ประกอบดวย 
หมูที ่ ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

(หลัง) 
จํานวนประชากร(คน) 

ชาย หญงิ 
๑  บานดูกอ่ึง   ๑๓๘ ๒๗๖ ๒๗๙ 

๒ บานวารีเกษม ๒๓๐ ๔๕๘ ๔๕๕ 

๓ บานหนองแหว ๑๑๐ ๒๒๙ ๑๘๙ 

๔ บานธาตุจอมศรี ๙๕ ๒๐๗ ๑๙๗ 

๕ บานสีสุก ๑๕๗ ๓๓๑ ๓๓๔ 

๖ บานหนองบัวแดง ๑๑๗ ๒๐๔ ๒๐๔ 

๗ บานหนองไศล ๑๔๗ ๓๒๕ ๓๐๒ 

๘ บานหนองจาน ๑๗๒ ๓๙๑ ๓๘๘ 

๙ บานโนนสะอาด ๒๐๗ ๓๘๙ ๓๙๕ 

๑๐ บานหนองแซง ๑๒๗ ๒๗๗ ๒๘๕ 

๑๑ บานศรีเจริญ 8๐ 156 166 
๑๒ บานราษฎรรังษ ี  136 308 277 
๑๓ บานหนองบัวทอง   ๔๖ 91 87 
๑๔ บานหนองเปดกา   2๒ 52 52 

๑๕ บานธาตุพัฒนา 1๑๙ 266 ๒34 
๑๖ บานไรพัฒนา   22 57 58 
๑๗ บานหนองแคเจริญสุข 111 ๒๔๐ 2๑๓ 

รวม 2,0๓๖ 4,257 4,115 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๒ 
 

 
เขตท่ี ๒ คือ (ระบุตาํบล) ประกอบดวย 
หมูที ่ ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

(หลัง) 
จํานวนประชากร(คน) 

ชาย หญงิ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     
๑๖     
๑๗     
๑๘     
๑๙     
๒๐     
๒๑     
๒๒     
๒๓     
๒๔     
๒๕     

รวม    
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น............8,372.........คน 
จําแนกเปน           เพศชาย............4,257.............คน 

เพศหญิง........,...4,115… … … … ..คน 
จํานวนเด็ก (อายุ ๐ –  ๑๔ ป)  

เด็กชาย.........550...........คน  
เด็กหญิง........750..........คน 

จํานวนผูสูงอาย ุ(อายุ ๖๐ ป ขึ้นไป)  
เพศชาย.....180........คน  
เพศหญิง.....200.........คน 

จํานวนผูพิการ 
เพศชาย.........109........คน  
เพศหญิง.......129.........คน 

จํานวนสตรีมีครรภ ............13..............คน  
จํานวนผูปวยติดเตียง ........15...............คน 
จํานวนครัวเรือน ...............2,096........ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง* ประมาณ...........-...........คน 
สวนใหญนับถือศาสนา.......พุทธ........... คิดเปนรอยละ.......100...... 

ฯลฯ 
 ขอมูล ณ วันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

(ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎร (รพสต.หนองไศล, รพสต.วารีเกษมงานพัฒนาชุมชน อบต.ดูกอ่ึง)) 
 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  

 2 ประชากรแฝง   *หมายถึง  ประชากรกลุมที่ไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไมไดพักอาศัย 
ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมท่ีมาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรือไมมีชื่อในทะเบียนบานที่ตน
พักอาศัย  

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก 

      .....(เกษตรกรรม).... คิดเปนรอยละ.........80........ 
อาชีพรอง ไดแก  

๑) .....(รับจาง)....คิดเปนรอยละ........8......... 
๒) .....(รับราชการ)....คิดเปนรอยละ.......3.......... 
๓) .....(คาขาย)....คิดเปนรอยละ........9......... 

เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว /ตอป  ประมาณ...............36,000................บาท  
ที่มา : (งานเกษตร งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
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๑.๑.๕ สถานที่สําคัญ ในพ้ืนที่  (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง)   
(ใสเฉพาะหนวยงานท่ีตั้งในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 

สถานที่สําคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

ตั้งใน
พื้นที่ 
(หมูที)่ 

เบอรโทร พิกัดทางภูมิศาสตร  
ระบุพิกัด(GPS) 

หนวยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

ที่วาการอําเภอ ชื่อ ………-………………..    

ที่ตั้ง อบต.ชื่อองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง ๒  ๑๕.๕๕๓๘๔๙, ๑๐๔.๐๒๕๘๑๐ 

สถานีตํารวจ/สภ.ยอย ชื่อ ……-…………………..    

คายทหาร ชื่อ …-……………………..    

โรงพยาบาล/รพสต. ชื่อรพสต. บานวารีเกษม ๒  150556677,104.024148 
โรงพยาบาล/รพสต. ชื่อรพสต. บานหนองไศล ๗  15.566661,103.997950 
สนง. เกษตรอําเภอ  -    

สนง. ประมงอําเภอ  -    

สนง. ปศุสัตวอําเภอ  -    

สนง. ท่ีดินอําเภอ  -    

สนง. สาธารณสุขอําเภอ  -    

สนง. พัฒนาการอําเภอ  -    

ไปรษณีย(ของรัฐ/เอกชน)อําเภอ     

หนวยราชการอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบของ 
อปท. เรา (ใหเพ่ิมเติมดานลางจนครบ) 

   

มหาวิทยาลัย ชื่อ …-……………………..    

สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนดูกอ่ึงประชา

สามัคคี 

๒  15.565357,103.994534 
 

สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนบานวารีสีสุก ๒  15.555527,104.026118 

สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนบานหนองแหว-

หนองบัวทอง 

๓  15.587783,104.042010 
 

สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนบานธาตุจอมศร ี ๔  15.543867,104.044544 
โรงเรียนระดับมัธยม ชื่อ ……-…………………..    

สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนหนองไศล ๗  15.565177,103.996887 
สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนบานหนองจาน ๘  15.553131,103.995677 
สถาบันการศึกษา ชื่อ โรงเรียนดูกอ่ึงศรีเจริญ ๑๑  15.575148,104.024718 
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สถานที่สําคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

ตั้งใน
พืน้ที ่
(หมูที)่ 

เบอรโทร พิกัดทางภูมิศาสตร  
ระบุพิกัด(GPS) 

หนวยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานดูกอ่ึงศรีเจริญ ๑,๑๑  15.574540,104.026773 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานวารีเกษม ๒  15.561245,104.021139 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดสระแกว ๓  15.588682,104.040165 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานธาตุจอมศรี ๔  15.544296,104.049678 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานหนองบัวแดง ๖  - 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานหนองไศล ๗  15.566377,103.995468 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานทุงรังษ ี ๘  15.547246,103.994838 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดปาโนนสะอาด         ๙  ๑๖.๑๒๗๙๙๘, ๑๐๓.๕๕๕๔๕๐ 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดหนองแซง ๑๐  15.560884,103.988500 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานธาตุพฒันา ๑๕  - 

วัด/มัสยิด ชื่อ สํานักปฏิบัติธรรมภูริทัตตะ ๑๖  15.575282,103.996933 

วัด/มัสยิด ชื่อ วัดบานหนองแคเจริญสุข ๑๗  - 

วัด/มัสยิด ชื่อ พระธาตุจอมศรี ๔  15.544072,104.044672 
มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล/กูภัย ชื่อกูชีพ
องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง 

๒  ๑๕.๕๕๓๘๔๙, ๑๐๔.๐๒๕๘๑๐ 

บอทิ้งขยะ ช่ือ ……-…………………..    
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๑.๑.๖ สาธารณปูโภค ในพื้นที่ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)   

(ใสเฉพาะหนวยงานท่ีตั้งในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 
สถานที่สําคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 

ตั้งใน
พื้นที่ 
(หมูที)่ 

เบอรโทร พิกัดทางภูมิศาสตร  
ระบุพิกัด(GPS) 

หนวยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

การไฟฟาสวนภูมิภาค ชื่อ ..................................    

การประปาสวนภูมิภาค ชื่อ ………-………………..    

ตลาดชุมชน ชื่อ ..................................    

ตลาดชุมชน ชื่อ ………………………..    

รานคาขายสง/รานสะดวกซ้ือ ชื่อ 
……………………….. 

   

สถานีรถประจาํทาง ชื่อ ………………………..    

Kerry หรือ บริษัทขนสง ชื่อ ………………………    

ที่ตั้งประปาหมูบาน ใสใหครบทุกบานที่มี 
(ใหเพิ่มเติมดานลาง) 

   

ประปาบาดาลหมูบาน ขนาดใหญ 
ประปาหมูบาน  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 1  1722000,395702 
1722230,395815 

ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดกลาง 
ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 2  1719571,394609 
1719940,394988 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก หมูที่ 3  1723688,397082 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก หมูที่ 4  1718626,397999 

ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดเล็ก 
ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 5  1719381,396332 
1719887,396167 

ประปาหมูบานประเภทผิวดนิ  ขนาดกลาง 
ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดเล็ก 
ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 6  1721490,397136 
1721232,393468 
1719317,392983 

ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดกลาง 
ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 7  1720392,391967 
1720743,392290 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 
ประปาหมูบาน 

หมูที่ 8  1719120,392841 
- 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 
ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 9  1718721,397843 
1718748,397733 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก หมูที่ 10  1720716,391270 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก หมูที่ 11  1722360,395666 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดกลาง 
ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 

หมูที่ 12  1719365,392446 
1719251,392141 
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ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก หมูที่ 13  1725153,397575 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก ๑๔  1717852,396789 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 
ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก 

๑๕  1718512,397739 
1718459,397442 

ประปาหมูบานประเภทผิวดิน  ขนาดเล็ก ๑๖  1722394,392879 

ประปาหมูบานประเภทบาดาล  ขนาดเล็ก ๑๗  1723611,397157 
สถานีวทิยAุM/FM ชื่อ……………………………..  
ความถี่             MHz 

   

ที่ตั้งเสาสงโทรศัพทมือถือและโทรคมนาคม    

AIS     ๒  ๑๕.๕๕๕๖๖๘,๑๐๔.๐๒๓๙๐๐ 

DTAC    

True move    

WIFI เนท็ประชารัฐ (องการโทรศัพท)      ๖  ๑๕.๕๕๖๑๘๗,๑๐๔.๐๐๖๒๙๙               

หมายเหตุ  วิธีการระบพุิกัดทางภูมิศาสตร “การหาคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google 
Maps” 

เขาสูเว็บไซต https://www.google.com/maps จากนั้นเลื่อนเมาไปยังสถานที่ที่ตองการพิกัด 
แลวคลิกขวาจะขึ้นเมนูใหเลือกรายการ ที่นี่มีอะไรหรือWhat’s here?  หลังเลือกดานลางจอจะขึ้นปอบอัพ 
แจงสถานที่และแจงพิกัดละติจูด ลองติจูด 
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๑.๑.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ) 
มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวาง องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใกลเคียง และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  
สามารถเดินทางโดยรถยนต  

๑ . บนถนนทางหลวงหมายเลข.....(ใสหมายเลขถนน และชื่อถนน) ...... 
บนถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข 215  จาก บานชะโด   อ.สุวรรณภูมิ, โพน

ทราย, หนองฮี, พนมไพรจ.รอยเอ็ด 
๒ . บนนนทางหลวงหมายเลข.....(ใสหมายเลขถนน และชื่อถนน) ...... 
บนถนนทางหลวงชนบท  3022  จาก บานกอกแกว   อ. หนองฮี,  ถึง อําเภอ

พนมไพร   จ.รอยเอ็ด  
๑.๑.๘ แหลงแมนํ้าลําคลอง 

มีแมน้ํา ลําคลองสําคัญในพื้นที่ ดังน้ี 
คลอง ...คลองลําน้ําเสียว  ไหลผานพื้นที่หมูบาน ดังนี ้

ตั้งแตหมูที่  10  บานหนองแซง  หมู 7 บานหนองไศล    หมู 8   บานหนองจาน  

หมู 12 บานราษฎรรังษี   หมู 2 บานวารีเกษม  หมู 5 บานสีสุก หมูที่ 14 บานหนองเปดกา  หมูที่  15  
บานธาตุพัฒนา  ถึงหมูท่ีหมู   4   บานธาตุจอมศร ี      
 

คลอง ...รองนํ้าทุงวาร ี  ... ไหลผานพื้นที่หมูบาน ดังนี ้

            ตั้งแตหมูท่ี 1บานดูกอ่ึง หมูที่  2 บานวารีเกษม หมูที่  5  บานสีสุก  หมู 11 บาน

ศรีเจริญ  หมู  6  หนองบัวแดง   หมูที่   7  บานหนองไศล   หมูที่  8 บานหนองจาน ถึงหมูที่   12         
บานราษฎรรังสี                                                                                                                                                                                  
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๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี เกิดขึ้นบอยครั้งเกิดแทบทุกป และมักจะมี
ผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต และมี
ผลตอการประกอบอาชีพ 

๑.๒.๒ สถิติภัย  
(***ใสเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อปท.***) 
สถานการณสาธารณภัยที่สําคัญที่ เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

* โดยใชขอมูลจาก การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

(๑) อุทกภัย 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัย 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมูที/่ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

ครัวเรือน 

ที่ประสบ

ภัย 

เสียชีวิต 

)คน(  
สูญหาย 

)คน(  

 

บาดเจบ็ 

)คน(  

๒๕๕๘ - - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - - - 

๒๕๖๑ - - - - - - - 

๒๕๖๒ ๑ ๖  ๑ - - - ๕,๐๐๐ 

2563 - - - - - - - 
รวม ๑ ๑ ๑ -   ๕,๐๐๐ 

 
 
กรณีไมใสขอมูลตองใหเหตุผล โดยใชเครื่องหมาย ใสหนาหัวขอ 
 … …   ไมเคยเกิดภัย     … …    ไมมีสถิตเิดิม 

 (ท่ีมา : ...งานปองกันฯ อบต.ดูกอ่ึง... ขอมูล  ณ  วันท่ี...25... เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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(๒)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัย 

 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง      

ท่ีเกิดภัย 

(คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน

บานเรือน    ท่ี

เสียหายท้ังหลัง 

)หลัง(  

จํานวน

บานเรือน    ท่ี

เสียหาย

บางสวน )หลัง(  

๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - 

๒๕๖๐ ๑ ๒ - ๑ ๖,๕๑๙ 

๒๕๖๑ ๙ ๑๒,๑๗,๘ - ๙ ๑๔,๙๙๘ 

๒๕๖๒ ๖ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๑,๑๒,๑๔ - ๕๘ ๑๓๖,๙๘๐ 

2563 4 ม.1,ม.2,ม.5,ม.11,ม.17 - 7 11,243 
รวม 20 11 - 75 ๑69,740 

 
 
กรณีไมใสขอมูลตองใหเหตุผล โดยใชเครื่องหมาย ใสหนาหัวขอ 
 … …   ไมเคยเกิดภัย     … …    ไมมีสถิติเดิม 

 (ที่มา : ...องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง... ขอมูล  ณ  วันท่ี...30... เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)          
(๓) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลง 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 

ท่ีเกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นท่ี   
ประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ท่ีประสบภัย  

พ้ืนท่ี
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร(  

จํานวนสัตว 
ท่ีรับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - - 
๒๕๖๓ - - - - - - 
รวม 0 0 0 0 0 0 

กรณีไมใสขอมูลตองใหเหตุผล โดยใชเครื่องหมาย ใสหนาหัวขอ 

 … /…   ไมเคยเกิดภัย     … …    ไมมีสถิติเดิม 

 (ที่มา : ...องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง... ขอมูล  ณ  วันท่ี...30... เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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(๔) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูที/่ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
บานเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจบ็ 
)คน(  

๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ ๙ 14,8,7,4,15,1,

13,12 
1 

- - 
20,000 

๒๕๖๑ 4 8,2,7,8 ๑ - - ๑5,๐๐๐ 
๒๕๖๒ 5 2,14,15,9 - - - - 
2563 8 2,15,8,1 1 - - 1,000 
รวม 22 11 3 - - 36,๐๐๐ 

 
กรณีไมใสขอมูลตองใหเหตุผล โดยใชเครื่องหมาย  ใสหนาหัวขอ 

 … …   ไมเคยเกิดภัย     … …    ไมมีสถิติเดิม 

 (ที่มา : ...องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง... ขอมูล  ณ  วันท่ี...30... เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งป) 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคม 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งที่เกิดเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจบ็ 

(คน) 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ 13 1-17 - 13 - 
๒๕๖๑ 41 1-17 - 41 - 
๒๕๖๒ ๒๘ 1-17 - ๒๘ - 
2563 17 1-17 - 17  
รวม 84 - 0 84 - 

 
กรณีไมใสขอมูลตองใหเหตุผล โดยใชเครื่องหมาย  ใสหนาหัวขอ 

 … …   ไมเคยเกิดภัย     … …    ไมมีสถิติเดิม 
(ที่มา : .กูชีพกูภัย อบต.ดูกอ่ึง....... ขอมูล  ณ  วันท่ี...๑๖..เดือนมีนาคม.พ.ศ๒๕๖๓..) 
*ตรวจสอบจาก   ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ/อปท. หรือ รพ.สต. 
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๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังน้ี 
ตารางที่ ๑-๖  :  จัดลําดับความเส่ียงภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) 

 

ลําดับความ
เสี่ยงภัย 

 

ประเภท 
ของภัย 

 

สาเหตุของการเกิดภัย 

หมูบานที่ไดรบั
ผลกระทบ

ประกอบดวย หมู 

1 อัคคีภัย จุดไฟเผาตอซังขาว ,ไฟฟาลัดวงจร ๑-๑๗ 

2 วาตภัย พายุฤดูรอน ลมกรรโชกแรง ๑-๑๗ 

3 ภัยแลง ฝนท้ิงชวง 1-17 

4 ภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
ทางถนน 

เกิดจากพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะเปนหลัก 

อาทิ เมาสุราและขับรถเร็วเกินกําหนด 

1-17 

5 อุทกภัย  ลมพายุฝน,น้ําเออลน 1-17 

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจําในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ดังที่
ปรากฏในตารางลําดับความเสี่ยงของภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัย
ที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษยเวนแตในบางชวงระยะเวลา
หากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เพื่อเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังน้ี 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาทีเ่กิดภัย 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภัย       นํ้า

ทวม 
     

ภัยแลง   ฤดู
แลง 

         

พายุฤดูรอน             
อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ………………  เฝาระวังตลอดทั้งป (ปรบัแกชวงเวลาเกิดภัยใหตรงกับพื้นที)่ 
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บทท่ี ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมากขึ้นกับ 

การดําเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย”  (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 
๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย”  

๒.๒ ระดบัการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความ
รุนแรง ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตาม
กฎหมายใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ 
ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น ควบคุมและสัง่การ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ ส า ธ า ร ณ ภั ย ร า ย แ ร ง 

อยางยิ่ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) 
นายกเทศมนตรี (ทน./ทม./ทต.)/นายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอาํนวยการทองถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดาํเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น  

๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับน้ี เปนการตอบสนองตอ

เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดย

การวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัย
ที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยาง
เปนรูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี

มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความ

เปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back 
Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการ
ฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย  

เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ...(องคการบริหารสวนตําบล  
ดูกอึ่ง)...  

งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
(๑) งบประมาณรายจายประจําปองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง (โครงการท่ีใชงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
(๒) งบประมาณอ่ืนๆ งบกลางองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง 
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๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
(๑) องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึงจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓... โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
- แผนและขั้นตอนขององคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง ในการจัดการใหมี

เคร่ืองหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
- แผนและขั้นตอนขององคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึงในการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล

ดูกอ่ึง 

- ฯลฯ 
(๒) องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
(3) องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง  ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑการ

ใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่ และสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว ไป

ใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ีหากงบประมาณไมเพียงพอใหโอนเงิน
งบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชจาย ไปตั้งเปน
งบประมาณสําหรับจายเพิ่มเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดกูอึ่ง) 

 
๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบรหิารสวนตําบลดกูอึ่ง) 

การดํา เ นินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ ยงจาก 
สาธารณภัยในองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และ

ประสานการปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลดูกอ่ึง ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงาน

บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 

(๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
มีหนาที่กําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติบูรณา

การพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอื่นๆ  

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ จ า ย /
งบประมาณแผนงานโครงการอ่ืน
ที่ยังไมมี ความจําเปนไปตั้งเปน
งบประมาณสําหรับจายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ 

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
(๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ทําหนาท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน 
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ  (ระดับ ๓) มี รัฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

(๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปน
ผูอํานวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

(๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกลางรับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงาน
สถานการณและแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

ทั้งนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาที่
เปนสวนหนึ่งในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณี
ยกระดับเปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 
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(๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการ
จังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

(๔) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.
กทม.) 

ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดย
มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติตาม
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี องคประกอบและอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

(๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

(๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่ ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมือง
พัทยา) 

ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผู อํานวยการจังหวัด และ
ผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 
หมายเหตุ  อปท. ที่มีฐานะเปนเทศบาล ใหทําเฉพาะ (๖.๒) 

 อปท. ที่มฐีานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ใหทําเฉพาะ (๖.3) 
 
(๖.๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.

ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)  
ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
มีพื้นที่ติดตอ หรือเขตพื้นที่อื่นเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการ 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๑๙ 
 

(๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร 
สวนตําบล (กอปภ.อบต.)  

ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอ ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูอํานวยการ 

1 .  ทิ ศ เ ห นื อ  ติ ด กั บ  เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห น อ ง ฮี   ต . ห น อ ง ฮี  อ . ห น อ ง ฮี  จ . ร อ ย เ อ็ ด 
          2 .  ทิ ศ ใ ต  ติ ด กั บ  เ ทศบาลตํ า บล โพนทร าย   ต . โ พนทราย  อ . โ พนทราย  จ . ร อ ย เ อ็ ด 
          3. ทิศตะวันออก ติดกับ องคการบริหารสวนตําบลสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
          4.  ทิศตะวันตก ติดกับ องคการบริหารสวนตําบลเดนราษฎร ต.เดนราษฎร อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 

กองอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผูอํานวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบรหิารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถิน่ 
(นายกองคการบรหิารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพทัยา) 

ผูอํานวยการทองถิน่ 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอํานวยการทองถิน่ 
(นายกเทศมนตร)ี 

ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอาํนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอาํนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอํานวยการเขต) 
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๒.๖  การจัดตัง้ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอ่ึง) (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
เมื่อ เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ขึ้น 

โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและ สั่งการเพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณ
จะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสาน กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกขั้นตอน พรอมท้ังใหรายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณสา
ธารณภัยไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนผูควบคุม

และสั่งการ และหากประเมินสถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องใหรายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) เสนอตอผูอํานวยการจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือ
ยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
นายก (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

 

จัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
นายก (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึง่) 

 

จัดตั้ง 

ภาวะปกติ 
(ไมเกิดสาธารณภัย) 

ภาวะฉุกเฉิน 
(เมือ่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
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๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอ 

(๑) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 

(๒) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
(๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) และสาธารณภัยมี

ความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถิ่น รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียงใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น ดังมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียง ใหผูอํานวยการทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่

เกิดขึ้น เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 
๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปน

ศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ รายงานการ
ปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมีแนวทางและขั้นตอน
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบล              

ดูกอ่ึง) (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยให

เปนไปอยางมีเอกภาพ 
(๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล

ในจังหวัดจัดเจาหนาที่ประสานงานกับ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ

บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 
(๓) (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมกับ

องคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานของ
องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗ (๕) 

(๕) กรณีที่ไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) หรือผูอํานวยการทองถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือเจาหนาที่หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสานหนวยแพทยและพยาบาล 
อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๒๓ 
 

บทที่ 3 
การปฏิบัตกิอนเกดิภยั 

 
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ฉบับนี ้

มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางใน
การดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพรอม โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ดังนี ้
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 

ศักยภาพ (Capacity) 
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซึ่ง

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคมขาด

ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

 
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ  
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โดยข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก    
ขั้นท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึง

ขอมูลในอดีต  
ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย  
ขั้นท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ดังนั้น เพื่อใหการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จึงกําหนดใหจัดทีมประเมิน

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเขาสํารวจพื้นท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปน
ขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ง
การในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ไดแก  

(๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง) 
(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)   
(๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย  
(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  

 
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
เนื่องจาก (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) มีสาธารณภัยที่สงผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตที่ปรากฎตาม ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึง่) เพื่อเปน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทําโครงการและกิจกรรมตามที่ชุมชนรองขอและจําเปนเรงดวน 
ดงันี้ 

(๑) ดานโครงสราง 
(องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไดพิจารณาดานโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ

พื้นท่ีเสี่ยงภัยและไดจัดแผนงาน/โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรงดวนตาม ตารางที่ ๓-๒ : ตาราง
แสดงปจจัย/สาเหตทุี่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

(๒) ดานไมใชโครงสราง 
การป องกัน โดยไม ใช โ คร งสร า ง  เปนการใช น โยบาย  กฎระเ บียบ 

การวางแผนและกิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         1. โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการชวงเทศกาล  

๒. กิจกรรม การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

๓. กิจกรรม การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
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๔. รณรงคประชาสัมพันธบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่กับ
หนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ สา
ธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย 

5. โครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลดูกอ่ึง  หมูที่  1-17 
6. โครงการวัน อปพร.2564 
7. โครงการสนับสนุนชวยเหลือแกไขและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
8. โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอหนองฮี 
9. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

ประจําป  2564 
10. กิจกรรมรณรงคการสวมหมวกกันน็อค  100% 

 
(๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเส่ียงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ

ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทางการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

 
๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 

การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชน
หรือชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรับมือกับสา
ธารณภัย โดย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความ

เสี่ยงจาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปนแผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

๒) ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก

เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 

๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ
เขมแข็งและอยูในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
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๕) จ ัดการฝกอบรมสมาชิกช ุมชนอยู เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ ่งกลุ ม
เปราะบางเพื่อใหมีศกัยภาพมากข้ึน 

๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความ
รุนแรงจากสาธารณภัย เชน ชุมชนที่โดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นที่แกมลิงเพื่อพักนํ้า 
เปนตน 

๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 
(๒) การฝกการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่

เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ
หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้นท้ังน้ี การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
(๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทําหนาที่เฝาระวังและ

ติดตามสถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมงพรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูล
สถานการณ และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทกศาสตรกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนม
การเกิดภยั 

(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการทั้งนี้ 
ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยขึ้นอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

(๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมท้ังทําหนาที่
เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อ
ตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
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(๔) การเตรียมการอพยพ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เตรียมการอพยพ ดังนี้ 

(๔.๑) จัดทําแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพื้นที่
รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจนการ
กําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 

(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
(๔.๓) ใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน 

เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

(๔.๔) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียม
กระเปา ท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร นํ้าด่ืม เทาที่จําเปน 

(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว(องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 

(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
(๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพัก

พิงชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผู นําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปน
ผูอํานวยการโรงเรียน 

(๕.๓) ปจจัยความจําเปนขั้นต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
(๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูล 

ที่จําเปน 
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ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที ่๓-๑ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับทําเลที่ตัง้ 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
ส่ิงแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสาํคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนที่ไมพึงพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว           
  โดยไมจําเปน 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถิ่น 
- การเขาถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสาํรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวสัดิการท่ัวไปในพื้นที่ 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
(๖) การจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภยัประจําชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอมเปนลําดับแรกกอน 
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังน้ี 

(๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตางๆ ธรรมชาติและลักษณะของ
ภัย  

(๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 

(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

(๗) แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 
แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 

ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือไม
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สามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา
แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเน่ืองรองรับไวต้ังแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยขั้นวิกฤตเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรอืองคกรได แผนการบริหารความตอเน่ืองควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
(๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
(๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
(๔) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 

- บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐม
พยาบาล ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

- ระดับความรุนแรงของสถานการณและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
- การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
- ขัน้ตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
 ฯลฯ 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กําหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตทุี่ทาํใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ  

(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

อุทกภัย หมูท่ี ๒ 

หมูท่ี ๔ 

หมูท่ี ๗ 

หมูท่ี ๘ 

หมูท่ี ๙ 

หมูท่ี ๑๐ 

หมูท่ี ๑๒ 

หมูท่ี ๑๔ 

หมูท่ี ๑๕ 

หมูที่ ๓ 

หมูที่ ๑๓ 

หมูที่ ๑๗ 

 

หมูที่ ๑ 

หมูที่ ๕ 

หมูที่ ๖ 

หมูที่ ๑๑ 

หมูที่ ๑๖ 

 

กลุมคนท่ีตองใหการชวยเหลือ 
เด็ก (อายุ ๐ –  ๑๔ ป)  
    ....10.... คน (แรกเกิด) 
ผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ป ขึ้นไป) 
    ......20.. คน 
ผูพิการชวยตัวเองไมได  
    ....4.... คน 
สตรีมีครรภ .....13... คน 
ปวยติดเตียง .....15... คน 

(เด็ก/ผูสูงอายุ/ผูพิการชวยตัวเอง
ไมได/สตรีมีครรภ/ปวยติดเตียง) มี
แนวทางชวยเหลืออพยพอยางไร  
๑. ขอมูลกลุมเปราะบางไมมีการ
ปรับปรุง 
๒. ไมมีแผนงาน/กิจกรรม/การ
เตรียมการขั้นตอนการดูแลและ
การอพยพกลุมเปราะบาง 
๓. ไ ม มี ก า ร กํ า ห น ด ที ม ดู แ ล 
อพยพกลุมเปราะบาง หรือมีทีม
ดูแล อพยพ แตไปปฎิบัติตามที่
กําหนด 
ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
น้ําทวมชุมชน/ที่ทํากินและที่นา) 
๑. ฝนตกหนักปริมาณน้ํามาก
ระบายไมทัน 
๒. ลมมรสุมฝนตกหนักในพ้ืนที ่
๓. คลองระบายน้ําตื้น มีวัชพืช 
๔. ถนนขวางทางน้ํา น้ําระบาย
ไมทัน 
๕.การถมท่ีกอสรางขวางทางน้ํา 

 ใสหนาหัวขอ 
… … .ทวมท้ังชุมชน 
… /… .ทวมเปนบางสวนในชุมชน 
… /… .ทวมที่นา 
… … .ทวมท่ีทําสวน ทําไร 

1. โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ อปพร.
ประจําป  2564๕ 

2. กิจกรรมสาธารณะ 

ประโยชนตามโครงการจิตอาสา 

3 . โ ค ร ง ก า ร ซ อ ม ส ร า ง

ถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายทางบานวารีเกษม 
–  บานธาตุจอมศร ี
3.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานดูกอึ่ง หมูที่ 1 
4.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานวารีเกษม หมูท่ี 
2 
5.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองแหว หมู
ที่ 3 
6.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองบัวแดง  
หมูที่ 6 
7.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองจาน หมู
ที่ 8 
8.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานราษฏรรังษี หมู
ที่ 12 
9.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานธาตุพัฒนา หมู
ที่ 15 
10 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดูกอ่ึง 
หมูที่ 1 (ปาดงลิง) 
11 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานวารี
เกษม หมูที่ 2 
1 2 โค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
บัวแดง - บานหนองจาน (ชวง
บานหนองจาน หมูที่ 8). 
 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๑ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

ศักยภาพ (อปท. ความพรอมในการ
รับมืออุทกภัยมีอะไรบาง เชน  มี
ระบบเตือนภัยพรอมใชงาน  มี
แผนการอพยพ มีศูนยพักพิงและมี
สาธารณูปโภคครบ  มีทีมกูภัยกูชีพ มี
เครืองไม เครื่องมือชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกเพียงพอตอความ
ตองการ ) 
๑. มีจิตอาสาภัยพิบัติ 

๒. มีหนวยกูชีพกูภัย อบต.ดูกอึ่ง 
(๑๖๖๙) 
๓. ทีม OTOS  
๔. มีศูนยอพยพในพื้นที่ อบต.  
ดูกอึ่ง  
๕. มีงบประมาณในการชวยเหลอื 

ประชาชน 
6. มีอาสาสมคัรปองกนัภัยฝาย 
พลเรือนทีไ่ดรบัการฝกทบทวนใน 
การปองกนัสาธารณภัย 
7.มีระบบแจงเตือนผายเสียงตาม 
สายผานผูนําหมูบาน 

13 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
ไศลหมูท่ี 7 - บานหนองแซงหมู
ที่ 10 
14 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
สะอาดหมูที่ 9 
1 5 โค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานธาตุ
พัฒนา หมูท่ี 15 (ถนนเลียบลํา
นํ้าเสียว) 
1 6 . . โ ค ร ง ก า ร ซ อ ม ส ร า ง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายทางบานวารีเกษม 
–  บานธาตุจอมศร ี
17.โครงการสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองแคเจริญ
สุข หมูที่ 17 
18.โครงการกอสรางถนนดินลง
หินลูกลัง/บดอัดแนน/วางทอ 
ระบายนํ้า 
หมูที่ 1- 17 
19.โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดูกอ่ึง  
หมูที่ 1 
20 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานวารี
เกษม หมูที่ 2 
21 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานวารี
เกษม หมูที่ 2 
22.โครงการกอสรางถนนดินบด
อัดแนนผิวทางลูกรังบดอัดแนน 
บานหนองไศล หมูที่ 7 
23 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน
สะอาด หมูที่ 9 
24 . โค ร งก า รก อ สร า ง ถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
แซง หมูที่ 10 
25.โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า  พรอมบอพัก คสล. หมูที่ 10 
26.โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนองบัว
ทอง หมูที่ 13 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๒ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

27.โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า/ คสล./พรอมบอพักคสล. หมู
ที่ 1- 17 
28.โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
รอ.ถ87-002 บานวารีเกษม –  
บานหนองไศล หมูที่ 2 -6,7 
29โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
รอ.ถ87-003 บานหนองจาน –  
บานวารีเกษม หมูท่ี 8 -2. 
30.โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานหนองจาน 
หมูที่ 8 
31.โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายทางบาน
บานธาตุพัฒนา หมูท่ี 15 
 

ภัยแลง หมูท่ี..-... 

หมูท่ี...-.. 

หมูท่ี...-. 

หมูท่ี....-. 

หมูที่ ๑  

หมูที่ ๒  

หมูที่ ๓  

หมูที่ ๔  

หมูที่ ๕  

หมูที่ ๖  

หมูที่ ๗  

หมูที่ ๘  

หมูที่ ๙  

หมูที่ ๑๐  

หมูที่ ๑๑  

หมูที่ ๑๒  

หมูที่ ๑๓  

หมูที่ ๑๔  

หมูที่ ๑๕  

หมูที่ ๑๖  

หมูที่ ๑๗  

หมูที่..-... 

หมูที่...-.. 

หมูที่...-. 

หมูที่....-. 

ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
เกิดภัยแลง) 
๑. ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
สูงระดับน้ําใตดินลึก และเปนน้ํา
กรอย 
๒. เกิดภาวะฝนทิ้งชวง 

๓. ไมมีแหลงน้ําธรรมชาต ิ
๔. ขาดการวางแผนการใชน้ํา 

 ใสหนาหัวขอ 
… … .คนขาดน้ําดื่ม น้ําใช 
… … .สัตวขาดน้ําดื่ม  
ศักยภาพ (อปท. ความพรอมในการ
รับมือภัยแลงมีอะไรบาง เชนมีแหลง
น้ําสํารอง มีงบเจาะน้ําบาดาล มีแหลง
สูบน้ํานํามาผลิตน้ําดื่ม น้ําใช มีรถสง
น้ํา และมีการแจกถังสํารองน้ํา) 
๑. มีแหลงน้ําลํานํ้าเสียว 
๒.รองน้ําทุงวาร ี
๓. มีรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑ คัน 
๔. มีระบบประปาหมูบานขนาด
ใหญ 

๑. โครงการสรางฝายมีชีวิต 

๒. โครงการขุดลอกแหลง นํ้า

สาธารณะ 

๓. โครงการแจกจายนํ้าอุปโภค

บริโภค อบต.ดูกอ่ึง 

๔. โครงการรักษนํ้า รักษปา  

รักษาแผนดิน 

๕.โครงการคลองสวยนํ้าใส

ภายในตําบลดูกอึ่ง 

๖.รณรงคสํารวจซอมสรางแหลง

สําหรับกักเก็บนํ้าประจําทุกป 

๗.โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 
โครงการขุดลอกหนองซุม  ม.8  
ตําบลดูกอ่ึง  อ.หนองฮี  จ.
รอยเอ็ด 
8 .โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.
ประจําป  2564 
9.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ไรทอ(ดวยระบบธนาคารนํ้าใตดิน
ระบบปด) บานหนองแซง หมูที่ 
10 
10.โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
บานหนองแหว หมูที่ 3 
11.โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อแกปญหาภัยแลง บานวารี



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๓ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

๕.สถานีสูบนํ้าวารีเกษม เกษม หมูที่ 2 
12.โครงการกอสรางพนังกั้นนํ้า
รองน้ําทุงวารี 
13.โครงการกอสรางระบบ
ประปาศูนยเรียนรูเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอ่ึง 
14.โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาลหมูบาน หมูที่ 1 – 
17 
15.โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
บานหนองบัวแดง หมูที่ 6 
16.โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
บานสีสุก  
หมูที่ 5 
17.โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ  บาน
วารีเกษม หมูที่ 2 
18.โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ  บาน
หนองบัวแดง 
 หมูที่ 6 
19.โครงการติดต้ังระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ 
โซลาเชลล  หมูที ่ 
1 –  17 
20.โครงการขุดลอกรองนํ้า 
ฮองเรือ – สวนแตงเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 4 
21.โครงการขุดลอกรองนํ้า
สาธารณประโยชน หนองผือ  หมู
ที่ 16 
22.โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภค และบริโภค 
ในพื้นที่ตําบลดูกอึ่ง 
23.โครงการขุดลอกพัฒนาแหลง
นํ้าสาธารณะในเขตพื้นท่ีตําบลดู
กอ่ึง 
24.โครงการติดต้ังระบบโซลา
เชลลระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 
8 
24.เครื่องสูบนํ้าแบบหนอยโขง 
เคร่ืองยนตเบนซินสูบนํ้าได 
1,000 ลิตร ตอนาที 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๔ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

ขนาด 5 แรงมา จํานวน 1  
เคร่ือง   
25.จัดหามอเตอรไฟฟาสถานีสูบ
นํ้าดวยไฟฟาบานสีสุกและ
อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง 
(สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานสีสุก 

วาตภัย หมูท่ี ๑  

หมูท่ี  2 
หมูท่ี 4 
หมูท่ี 6  
หมูท่ี 7  
หมูท่ี 8  
หมูท่ี 9  
หมูท่ี 11  
หมูท่ี 12  
หมูท่ี 14  
หมูท่ี 15  
 

หมูที่ ๓  

หมูที่ ๕  

หมูที่ ๑๐  

หมูที่ ๑๓  

หมูที่ ๑๖  

หมูที่ ๑๗ 

 

หมูที่..-... 

หมูที่...-.. 

หมูที่...-. 

หมูที่....-. 

ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
เกิดวาตภัย) 
๑. ลักษณภูมิประเทศเปนที่ราบ
สูง 
๒. ไมมีแนวกันลมตามธรรมชาต ิ
๓. เกิดพายุฤดูรอน 

ศักยภาพ (อปท. ความพรอมในการ
รับมือวาตภัยมีอะไรบาง มีโครงการ
ตรวจสอบที่พักอาศัย  จัดชุดเคลื่อนที่
เร็วในการชวยเหลือประชาชน) 
๑. โครงการตรวจสอบที่อยูอาศัย 
๒. ศูนยช วยเหลือประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง 
๓. ศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลดูกอึ่ง 

4.จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ดูกอึ่ง 
5. ศูนย อปพร.อบต.ดูกอึ่ง 

๑. โครงการปลูกพันธุไมเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว อบต.ดูกอ่ึง 

๒. โครงการปลูกตนไมเพื่อเปน

แนวกันลม อบต.ดูกอึ่ง 

โครงการซอมแซมครุภัณฑขนาด
ใหญของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา
บานวารีเกษม 
8. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิม่ศักยภาพ อปพร.
ประจําป  2564 
9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หนองหวายใหเปนแหลง
ทองเที่ยว 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หนองดงดอนธาตุใหเปนแหลง
ทองเที่ยว 
11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปา
ดงลิงใหเปนแหลงทองเที่ยว 
12.โครงการเงินอุดหนุน
คาใชจายในการปลูกปาทดแทน
เพื่อการอนุรักษหรือรักษา
สภาพแวดลอมของพื้นท่ี 
13.จัดซื้อเล่ือยโซยนตกําลัง
เคร่ืองจักรกล ขนาด 3.5 แรงมา 
แผนบังคับโซ ขนาด 25 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

ฝนทิ้งชวง หมูท่ี ๑  

หมูท่ี ๒  

หมูท่ี ๓  

หมูท่ี ๔  

หมูท่ี ๕  

หมูท่ี ๖  

หมูท่ี ๗  

หมูที่...-.. 

หมูที่...-.. 

หมูที่.....- 

หมูที่.....- 

หมูที่..-... 

หมูที่...-.. 

หมูที่...-. 

หมูที่....-. 

ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
เกิดภัยฝนทิ้งชวง) 
๑. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน 
แปลงไป 
๒. ปาไมถูกทําลาย 

 ใสหนาหัวขอ 
… … .คนขาดน้ําดื่ม น้ําใช 
… … .สัตวขาดน้ําดื่ม 
… … .ขาว พืชไรและพืชสวนตาย 

๑. โครงการขุดลอกแหลงนํ้า

สาธารณะ 

๒. โครงการปลูกตนไม 

๓. โครงการสรางฝายก้ันนํ้า 

๔. โครงการสงเสริมเกษตรกร

ปลูกพืชใชนํ้านอย 

5.โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 
6.โครงการขุดลอกหนองซุม  ม.
8  ตําบลดูกอ่ึง  อ.หนองฮี  จ.
รอยเอ็ด 
7.โครงการประปาบาดาลดวย



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๕ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

หมูท่ี ๘  

หมูท่ี ๙  

หมูท่ี ๑๐  

หมูท่ี ๑๑  

หมูท่ี ๑๒  

หมูท่ี ๑๓  

หมูท่ี ๑๔  

หมูท่ี ๑๕  

หมูท่ี ๑๖  

หมูท่ี ๑๗ 

 
ศักยภาพ (อปท. ความพรอมใน
การรับมือฝนทิ้งชวงมีอะไรบาง 
เชน มีแหลงน้ําสํารอง มีรถสงน้ํา 
มีโครงการ/สงเสริมอาชีพใชน้ํา
นอย) 
๑. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑ คัน 
๒. สถานีสูบน้ําวารีเกษม 
๓.แหลงน้ําจากคลองลําน้ําเสียว 

๔.รองน้ําทุงวาร ี

ระบบโซลาเซลล บานวารีเกษม 
หมูที่ 2 
8.โครงการประปาบาดาลดวย
ระบบโซลาเซลล บานหนองแหว 
หมูที่ 3 
9.โครงการประปาบาดาลดวย
ระบบโซลาเซลล บานหนองแค
เจริญสุข หมูที่ 17 
10.โครงการประปาบาดาลดวย
ระบบโซลาเซลล บานหนองแค
เจริญสุข หมูที่ 17 
11.โครงการขุดลอกรองนํ้า 
ฮองเรือ – สวนแตงเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 4 
12.โครงการขุดลอกรองนํ้า
สาธารณประโยชน หนองผือ  หมู
ที่ 16 
13.โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภค และบริโภค 
ในพื้นที่ตําบลดูกอึ่ง 
14.จัดหามอเตอรไฟฟาสถานีสูบ
นํ้าดวยไฟฟาบานสีสุกและ
อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง 
(สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานสีสุก 

อัคคีภัย หมูท่ี ๑  
หมูท่ี ๒  
หมูท่ี ๖  
หมูท่ี ๗  
หมูท่ี 8  

หมูท่ี ๑๓  

หมูที่ ๓  
หมูที่ ๔  
หมูที่ ๕  

หมูท่ี ๑๑   
หมูท่ี ๑4   
หมูท่ี ๑5   
หมูที่ 9   

หมูท่ี ๑0   
หมูท่ี ๑2   
หมูท่ี ๑๖  

หมูท่ี ๑๗  

 

หมูที่..-... 

หมูที่...-.. 

หมูที่...-. 

หมูที่....-. 

ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
เกิดอัคคีภัย) 
๑. ไฟฟาลัดวงจร 
๒. จุดเทียนไหวพระ 
๓. จุดไฟเผาฟางขาว 

ศักยภาพ (อปท. ความพรอมใน
การรับมืออัคคีภัยมีอะไรบาง เชน 
มีการเตรีมความพรอมบุคคลากร
ใ ห มี ทั ก ษ ะก า ร ดั บ เพ ลิ ง  มี
รถดับ เพลิ ง  มี รถบรรทุ กน้ํ า 
เตรียมถังดับเพลิงตามชุมชนเสีย่ง
ภัย) 
๑.รถบรรทุกน้ํ าอเนกประสงค 
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
๒. ถังดับเพลิงเคมีทุกหมูบาน 

๓. อุปกรณดับไฟปา 

4.จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 

๑. โครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันอัคคีภั ยการ ดับ เพลิ ง

ขั้นตน 

๒. โครงการประชาสัมพันธไมเผา

ฟางขาว ลด PM ๒.๕ 

๓.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.
ประจําป  2564 
4.จัดหากลองวงจรปด จํานวน 1 
ระบบ   
 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๖ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ตองบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอรมโครงการแผน 

4 ป ดวย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบดวย 
หมูท่ี 

เสี่ยงตํ่า 
 
ประกอบ 
ดวยหมูท่ี 

สารเคมีและ

วัตถุ

อันตราย 

หมูท่ี..-... 

หมูท่ี...-.. 

หมูท่ี...-. 

หมูท่ี....-. 

หมูที่..-... 

หมูที่...-.. 

หมูที่...-. 

หมูที่....-. 

หมูที่ ๑  

หมูที่ ๒  

หมูที่ ๓  

หมูที่ ๔  

หมูที่ ๕  

หมูที่ ๖  

หมูที่ ๗  

หมูที่ ๘  

หมูที่ ๙  

หมูที่ ๑๐  

หมูที่ ๑๑  

หมูที่ ๑๒  

หมูที่ ๑๓  

หมูที่ ๑๔  

หมูที่ ๑๕  

หมูที่ ๑๖  

หมูที่ ๑๗  

ความลอแหลม (สาเหตุที่ทําให
เกิดอัคคีภัย) 
๑. ขาดความรูในการใชสารเคม ี
๒. หาซ้ืองายมีขายทั่วไปตาม
รานคา 

ศักยภาพ (อปท. ความพรอมใน
การรั บมื อส าร เคมี แล ะวั ต ถุ
อันตรายมีอะไรบาง เชน มีทีม
กูภัยดานสารเคมี) 
๑. จุด รวมรวมขยะอันตราย 
อบต.ดูกอึ่ง 
๒.มีโครงการคัดแยกขยะอันตราย 

 

๑. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

๒.โครงการธนาคารขยะ อบต. ดู

กอ่ึง 

3.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.
ประจําป  2564 
4.โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะในเขต
พื้นที่ตําบลดูกอึ่ง 
5.โครงการบริหารจัดการขยะใน
เขตพื้นที่ตําบลดูกอึ่ง 

หมายเหต:ุ การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 
(ตัวอยาง) ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.) 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ํา 

อุทกภัย    - เปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําหลายสายพื้นที่เสี่ยงบาง
จุดไมมีพนังหรือเขื่อนก้ันตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมูที่
.......................... 
- ประชาชนสวนใหญปลูกบานพักอาศัยติดริมแมน้ํา 
โดยเฉพาะพื้นที่ หมูท่ี.................... 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พื้นที่หมูท่ี.......................... 

- ขุดลอกแหลงน้ําเปนประจําทุกป 
- ชุมชน/หมูบาน มีการฝกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน
ประจํา 
- สนับสนุนเคร่ืองมือใหมีมาตรฐาน
ไดอยางเพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง    - พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางเกษตร เกษตรกรจึงมี
ความตองการใชน้ํา   ในปริมาณมากและตอเนื่องทั้งป 

- มีเขื่อนหรือแหลงน้ําและระบบ
ชลประทาน  ที่ดี 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๓๗ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ํา 

โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี.......................... 
- แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร  รวมทั้งแมน้ําลํา
คลองตื้นเขิน โดยเฉพาะพื้นที่หมูที.่................... 
- มีการบุกรุกทําลายปาไม          โดยเฉพาะพื้นที่หมู
ที.่.................... 

- ขุดลอกแหลงน้ําเดิมเพื่อกักเก็บ
น้ําไวใชใน ฤดูแลง 
- มีการรณรงคในการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ปา เชน  การปลูกปา 

วาตภัย    - ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      อยูภายใตอิทธิพล
ของลมมรสุม โดยเฉพาะพื้นที่หมูที.่................... 
- บุคลกรที่มีความรูดานสาธารณภัยไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี............... 
- อาคารบานเรือนและสภาพแวดลอมขาดการบํารุง
ดูแลรักษาใหเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่หมู
ที.่......................... 

- ติดตามสภาพภูมอิากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่เปน
กลุม เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุงและซอมแซมสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ  ใหมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนตอลมพายุได 

อัคคีภัย    - ประชาชนขาดความตระหนัก     ในการดูแลความ
ปลอดภัยเร่ืองการใชไฟฟา โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี................ 
- ประชาชนไมทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเมื่อ
เกิดอัคคีภยัขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี.................... 

- มีการอบรมใหความรูความเขาใจใน
เร่ืองอัคคีภัย 
- มีการฝกการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยดานอัคคีภัยเปนประจํา
ทุกป และใหความรูเก่ียวกับ
อัคคีภัยแกประชาชน 

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย 
 

   - มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีในการประกอบการ
อยูในพื้นที ่โดยเฉพาะพื้นที่หมูท่ี..................... 

- มีแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหาภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายของ อปท. 
- มีการฝกการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาสารเคมีและวัตถุอันตราย 

หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา)  
 

๓.๔ การแจงเตือนภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
ภัยใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัย
ที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

๓.๔.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 

ที่มีความเสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยาง
ตอ เ น่ืองทั้ งนี้  กอง อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แจ ง เ ตือนภัยล วงหน ากอน เ กิด 
สาธารณภัยไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

๓.๔.๒ การแจงเตือนภัย 
(๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจ

ไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไม
ต่ํากวา ๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 
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(๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการ

ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ท้ังน้ี ใหนําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

(๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
(๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของ

ชุมชน/หมูบาน 
(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

3.๔.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจงเตือนภัย 
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 
 สี แดง  หมายถึ ง  สถานการณอยู ในภาวะ อันตรายสู งสุ ด 

ใหอาศัยอยูแตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่

กําลังควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สี เหลือง  หมายถึง  สถานการณอยู ในภาวะเสี่ ยง อันตราย 
มีแนวโนม ที่สถานการณจะรุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอม
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 
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๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)       

จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย เพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)  

ทางโทรศัพทหมายเลข................๐๔๓-039758........................ 

โทรศัพทภายใน  ผูบริหาร    ๐๔๓-039758 - 101  
โทรศัพทภายใน  กองคลัง    ๐๔๓-039758 - 102  
โทรศัพทภายใน  กองชาง    ๐๔๓-039758 - 103 
โทรศัพทภายใน  งานปองกันฯ   ๐๔๓-039758 - 104 
โทรศัพทภายใน  สํานักปลัด    ๐๔๓-039758 - 105  
วิทยุสื่อสาร ความถี.่................๑๕3.๘75........ MHz  

โทรศัพทสายดวนหมายเลข............. ๑๖๖๙................................  

 

 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสินของ

ประชาชน   การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนํ้าใน 
  เข่ือน การระบายน้ํา 
• เฝาระวังระดับนํ้าใน   
  แมนํ้า 
• ติดตามระดับน้ําในคลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัต ิ
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภัยลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอํานวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเครื่องมือ  
  อุปกรณสื่อสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพักพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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 (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทาง  

ระบุหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร.....043 513 097...... สนง.ปภ.จ.รอยเอ็ด 
วิทยุสื่อสาร ความถี ่161.475 MHz  หรือ 1784 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพทสายดวนหมายเลข ......... 1669 หนวยแพทยฉุกเฉิน ......... 
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บทที่ ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

เมื่ อเกิ ดหรื อคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้ น กองอํานวยการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นขึ้น โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมและ

สั่งการ เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวน
ราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุก
ขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปท. ในเขตพื้นท่ีติดตอหรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) แบงออกเปน 

๓ สวน 
๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอ่ึง) 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลงิ 
- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบรหิารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 

- งานศนูยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวัง 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพนัธและตอบโตการขาว 
- งานรบัเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสีท่ี่จําเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงนิและบัญชี 
- งานรบับริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลงิ ฯลฯ 
- งานบรหิารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพืน้ที่ประสบภัย 
- งานฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชุมชน 
- งานสงกําลังบํารุง 

ฯลฯ 
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หมายเหต ุ :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย โดยยดึหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

๔.๑.๑ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)        

มีดังนี้ 
(๑) คณะที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่ ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูลทาง

วิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามที่
ผูอํานวยการทองถิ่นเห็นสมควร 

(๒) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  

(๓) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  

(๔) สวนอํานวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากรใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)/ศูนยปฏบิัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ฯลฯ  

(๕)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
(๕.๑) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจําเปน เพื่อใหการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

(๕.๒) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
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- ผูเชีย่วชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ 
ที่ ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจาํศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นปรับไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณและ

ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามทีผู่อํานวยการทองถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ๑ 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 

- ผูใหญบานหมูที่
1,2,3,4,5,,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,1
5,16,17 

- สมาชิกสภาอบต. 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม./
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

- ผูนําชุมชน 
                   ฯลฯ 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

ปลัด อบต.ดูกอ่ึง 
- สํานักงานปลัด อบต.ดูกอ่ึง 
- ผูใหญบานหมูท่ี.

1,2,3,4,5,,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,16,
17 

- สมาชิกสภาอบต. 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม./
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

- ผูนําชุมชน 
 

ฯลฯ 

- รองนายก คนท่ี ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูที่

1,2,3,4,5,,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,16, 
17 

- สมาชิกสภาอบต. 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม./จิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

- ผูนําชุมชน 
ฯลฯ 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๔๔ 
 

๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมศูีนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ อปท.) มแีนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้
๔.๒.๒ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 

การออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นท่ี อปท.และอําเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พื้นท่ีจังหวัด) โดยผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ 
ดังนี้  

(๑) ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นในฐานะ
ผูอํานวยการทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๒) ใหผูอํานวยการทองถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูอํานวยการ
ทองถิ่นแหงพื้นที่น้ันเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  

(๔) ในกรณี ท่ีพื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู ในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ผูอํานวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีใด 
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้น ท่ี
จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

(๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
และใหนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปน
ลําดับแรกๆ 

(๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถิ่นไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในเขตพื้นท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 

๔.๒.๒ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เม่ือมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้น

เปนภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหายแก
ผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)มี
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอนั้นหน่ึงคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่รับผิดชอบและให
ความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)เพื่อประกาศเขต
การใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ.เปนผูตรวจสอบและ
กลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 

๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

ดําเนินการดังน้ี 
(๑) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงพื้นท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้น เขาดําเนินการ
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็วและใหแจงผูอํานวยการอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี และผูอํานวยการ
จังหวัดทราบทันที  

(๒) กรณีที่พื้นที่ท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถิ่นหลายคน ผูอํานวยการทอองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏบิัติหนาที่ไปพลางกอนก็
ไดแลวแจงใหผูอํานวยการทองถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  

(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดําเนินการ
เบ้ืองตน เพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการตอไป และในกรณจีําเปนอันไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะ
เกิดแกบุคคลได  

(๕) กรณีเจาพนกังานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีที่อยูใกลเคียงกลับ 
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทําไดตอเม่ือไดรบอนุญาตจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลวเวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลาน้ัน หรือ เมื่อมี
ผูอํานวยการอยูดวย และหากทรัพยสินน้ันเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครองไม
ปฏิบัติตามคําสั่ง ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจําเปน แกการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทําดังกลาว  

(๖) ใหผูอํานวยการในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและ ทํา
บัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

๔.๓.๒ หลกัการปฏิบัติ 
(๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให

เจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน(องคการ

บริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ในพื้นที่ท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
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(๒)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
(๒.๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิตการ

รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ นํ้าดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
(๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 

และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 

(๒.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 

(๒.๔)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วันขึ้นไป) 
ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน 
พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 

๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

(๑) การรับแจงเหตแุละการรายงาน 
ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ท้ังดานสถานการณสาธารณ

ภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดย
คํานึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบ้ืองตนตาม
แบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉนิ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

(๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
(๒.๑) นําขอมูลที่ไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกดิขึ้น 
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
(๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเร่ืองปจจัยความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น การขอรับการ

สนับสนุนเพิ่มเติม 
(๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล

สถานที่ สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูลใหศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนดพื้นที่

อันตราย พื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 

(๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

(๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 

(๔) การคนหาและชวยชีวิต 
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- กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเขาพื้นที่ประสบภัย 

- สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 

- กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการ
กูภัย 
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ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบรหิารสวนตําบลดูกอ่ึง 

ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น (ตามขอ ๔.๑) สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คอื อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
จัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ

ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึ่ง. และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอําเภอทราบเพื่อจะไดเสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการ
จังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และ
ประกาศเขตพื้นที่การใหความชวยเหลือฯ ตอไป            จนกวา
สถานการณส้ินสุด 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๓ ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจพืน้ท่ีและประเมินสถานการณ 

เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อ

การตัดสินใจแกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลา
การเกิดภัย พื้นที่และประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการ

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

เกิดภัยซํ้าขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความซับซอน เพื่อ
กําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๕ บรหิารจดัการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน 
และเปนระบบ  

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๖ แจงเตือนประชาชน 
(๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณ

ภัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชอง
ทางการส่ือสารทุกชนิด  

(๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและ
พื้นที่ขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่
มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทร
โขง เปนตน 

(๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และ
เขาใจงายบงบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน 
วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจง
เตือนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 

(๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณ
เตือนภัยไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง 
นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับ
ประชาชนไวแลว เปนตน 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยู

อาศัยในพื้นท่ีนั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจําเปนแก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการ
ทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม 

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ขอ ๔.๗ (นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๘ กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและ
พักรอชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ) ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ 

เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุน
การปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 

(๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging 
Area) พรอมท้ังจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.......4......โซน ประกอบดวย      
โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู 1,11,3,13,17  มีผูใหญบานหมู 
1,11,3,13,17  รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 8,12,7,10,6,16  มีผูใหญบาน
หมู 8,12,7,10,6,16  รับผดิชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 2,5  มีผูใหญบานหมู 2,5  
รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ 4 ประกอบดวย หมู 9,15,14,4  มีผูใหญบานหมู 
9,15,14,4  รับผิดชอบพื้นที่ 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีไดตามสถานการณและ
ขนาดของพื้นที่ 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อ

ควบคุมสถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน 
และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตวัที่ศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง. กอนรับมอบ
ภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณใน
การเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏบิัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก 

ใหความสําคัญในการคนหาผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวย
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูท่ีไม
มีหนาที่และความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของเขาพื้นท่ีประสบภัยโดย
เด็ดขาด 

(๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี้ 

(๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขา
ปฏิบัติงาน  ในพื้นที่ประสบภัย 

(๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร  ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบภัย 

(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความ
จําเปนของสถานการณภัย 

(๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่วิกฤต ไมสามารถเขา
พื้นที่ โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ 
หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 

(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่
บานเรือนเสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย
พักพิงชั่วคราว พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 

(๑.๒.๖)  ระดมกํ า ลังแพทยและพยาบาลจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

(๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหาย
ใหเรงซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา 
แลวแตกรณี   ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพื่อให
ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีได 

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสําเร็จ นํ้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเปน
ใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให
เพียงพอและทั่วถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ –  ๔๘ ชั่วโมง (๑ –  ๒ วัน)  

ใหความสําคัญในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหา
ญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการ
ศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบ้ืองตน เพื่อ
กําหนดมาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและ
จัดทําบัญชีการชวยเหลือผูประสบภัย 

(๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และ
เวชภัณฑท่ีจําเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาล
สํารองใหเพียงพอ 

(๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร นํ้า
ดื่ม เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิง
ชั่วคราว 

(๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจากสา
ธารณภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจร
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัคร
อํานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

(๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่
ประสบภัยและศูนยพักพิงชั่วคราว 

(๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปน
แหลงขอมูล   ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถ
สอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ –  ๗๒ ชั่วโมง (๒ –  ๓ วัน)  

ใหความสําคัญกับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจาก
ปฏิบัติการระยะ ๒๔ –  ๔๘ ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การ
รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน อาหาร นํ้า
ดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและ

อุปกรณ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งให
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจชันสูตรเบ้ืองตน บันทึกขอมูลศพ การ
เก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคล 

(๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการ
ทางการแพทย 

(๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจน
ประสาน การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูล
ความเสียหายเบื้องตน ความตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ขึ้นไป  

ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมง
แรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ 
–  ๔๘ ชั่วโมง (๑ –  ๒ วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ ๔๘ –  
๗๒ ชั่วโมง (๒ –  ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคน
กอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

๑๓ ปกปองสถานที่สําคัญ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด  เขตพระราชฐาน แหล ง

โบราณสถาน (ถามี) สถานที่ราชการ เปนตน และปกปองระบบ
สาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  
(กรณีที่มีการอพยพ) รายละเอียดตามขอ ๔.๑๐  

สวนสนับสนุน หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยส่ีที่จําเปนตอ

การดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยัง
พื้นที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวง
ขณะเกิดภัย  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีสํารวจและจัดทําขอมูล
ความตองการของผูประสบภัยในเบ้ืองตน และรายงานใหอําเภอเพื่อ
ประกอบการรองขอการสนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการ
และแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ํา
ดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information 
Center : JIC)  

ทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึง
เปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิด
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่
ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูล
รวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๘ - กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก  
จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาที่

การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) 

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ
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ลําดับที ่ การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

และการเคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ 

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแลว  
ให ผู อํ านวยการทองถิ่ นรายงานสถานการณสาธารณภัยให
ผู อํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือยืนยัน
สถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๒๐ อพยพกลับ  
กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิก

สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุมผูนํา
อพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสู
ที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พ ร อ ม ทั้ ง ป ร ะ ส า น ง า น กั บ เ จ า ห น า ที่ 
ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิด
สาธารณภัยซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท.  

ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. 
ขางเคียง) และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

สวนอํานวยการ หนวย/สวนงาน 

อปท. ที่รับผิดชอบ 

คือ อบต.ดูกอ่ึง  

ชื่องานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(นายปณณวิชญ   
วีระพันธ)   
โทร๐๔๓-039-
758-104 
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หมายเหตุ  :  การกําหนดสวนงานที่รับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ

สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง  โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

 
๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

เตรียมความพรอมดานระบบและเคร่ืองมือสื่อสาร กอปภ. (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
มอบหมายให...(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)...เปนผูกํากับดูแลเพื่อใชเปน

ความถี่วิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน 
สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไมปกติโดยกําหนดให..(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง).....เปนผู

ควบคุมดูแลการใชงาน 
๔.๔.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 

(๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน
ไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที ่

(๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 

ทางโทรศัพทหมายเลข................๐๔๓-039758........................ 

โทรศัพทภายใน  ผูบริหาร    ๐๔๓-039758 - 101  
โทรศัพทภายใน  กองคลัง    ๐๔๓-039758 - 102  
โทรศัพทภายใน  กองชาง    ๐๔๓-039758 - 103 
โทรศัพทภายใน  งานปองกันฯ   ๐๔๓-039758 - 104 
โทรศัพทภายใน  สํานักปลัด    ๐๔๓-039758 - 105  
วิทยุสื่อสาร ความถี.่................๑๕3.๘75........ MHz  

โทรศัพทสายดวนหมายเลข............. ๑๖๖๙................................  
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๔.๒.๒ แผนผังหนวยงานสนับสนุน ไดแก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึง่) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานวารี
เกษม 

โทรศัพท 084-9554343 

สายดวน ๑๖๖๙ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตาํบลบาน

หนองไศล 
โทรศัพท 091-0541229 

สายดวน ๑๖๖๙ 

กองอํานวยการปองกนัและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
โทรศัพท 043-506114 
โทรสาร 043-506114 

              ความถี่วิทยุ  155.250 MHz 
 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  

(อบต.ดูกอึ่ง) 
โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๓-039758 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๔๓-039758 

        ความถ่ีวิทยุ  153.875  MHz 

 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขายอย - 
โทรศัพท- 

 

กองอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
1. (องคการบรหิารสวนตําบลสาวแห) 
โทรศัพท  085-7545505 
2. (องคการบรหิารสวนตําบลเดนราษฎร) 
โทรศัพท. 043-030262 
3. (เทศบาลตําบลหนองฮี) 
โทรศัพท 043-506105 
 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธิ / กูภัย 

โทรศัพท ...........-.................... 
ความถี่วิทยุ  … … -……… MHz 

โทรศัพท ๑๖๖๙ 

กองอํานวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัรอยเอ็ด 

 โทรศัพท .....043 513 097 ........ 
 โทรสาร  .....043 513 097........ 

ความถ่ีวิทยุ 161.475 MHz 
สายด่วน  1784 

การไฟฟาภูมภิาค 
สาขายอย อําเภอหนองฮ ี
โทรศัพท 043-506126  

 

สถานตีํารวจภูธรหนองฮ ี
             โทรศัพท 043-506118 
              ความถ่ีวิทยุ  … ……………… MHz 
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๔.๕ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให

สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ ดังน้ี 

๔.๕.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

๔.๕.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลที่
บอกถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี
การอพยพหรือไม รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ท่ีประสบภัย
และพื้นท่ีขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชนหอ
กระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 

๔.๕.๔ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินการของ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที ่

๔.๕.๕ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

๔.๖ การอพยพ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นท่ี
นั้น จะเปนอันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ (ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นท่ีนั้น
ออกไปจากพื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัด
ใหมีกําลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ 
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง)  กําหนดให

นายกเทศมนตร/ี  นายก อบต. ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออก
จากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดฯ ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูชวย 

(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กํ า กับ  ดู แล  การอพยพประชาชนออกจากพื้ นที่ ประสบภัย  ตามคํ าสั่ งของผู อํ านวยการทองถิ่ น  
โดยม ี(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) เปนผูชวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติตอง
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ประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) ในฐานะ
ผูอํานวยการทองถิ่น 

๔.๖.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถิ่น โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช
จําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทําได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 

๔.๖.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพื้นท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว 

๔.๖.๔ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตํารวจในทองที่เพื่อจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิใหผูอพยพเกิด
ความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 

๔.๖.๕ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

๔.๖.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อ
ทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อใหผู
อพยพคลายความวิตกกังวล 

๔.๗ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 

จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
(๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
(๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
(๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําใหมีสุขภาพจิตท่ีด ี
(๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราวโดยใหคํานึงถึงแนวทางท่ีในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สําคัญ 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชมุชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / ประชาสมัพันธ / 

รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟ ู/ พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาที ่
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน จัดทําบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยของชุมชนประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย  พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราวของชุมชนใหเปน
ระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองใชที่จําเปนแกการ
ดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ ผูปวยในกรณีมีผู
เจ็บปวยตองไปสงโรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  ผูที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที ่
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยที่ตองการ
ความชวยเหลือ 
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๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จะประเมินความ
เสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสา
ธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 

๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน เพื่อให
ทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน –  หลัง และรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย และทรัพยากรที่จําเปนทุก  ๆดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม  

๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เมื่อภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับการเขาถึงพื้นท่ีประสบภัย เปนการระบุ
มูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ ที่จะตองใชในการใหความ
ชวยเหลือและความตอเน่ือง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความ
ตองการในแตละดาน 

เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุปเสนอผูอํานวยการ
ทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือ
เพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

 ตารางที่ ๔-๒ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

ระยที่ 0 
เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณและ 
ผลกระทบเบื้องตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให 
ความชวยเหลือบรรเทาทกุข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชวีติและการบรกิารตอการฟนฟทูี่จําเปน 

กอนเกดิภัย ขณะเกดิภัย – 72 ชัว่โมง ภาวะฉกุเฉินสิน้สดุลง หรือภายใน 2 สปัดาห 

ลกัษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอมสําหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมขอมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องตน :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบื้องตน 
เพื่อใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญกอน –  กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคาความ

เ สียหายทางกายภาพ โครงสร างทางสั งคม 

ประมาณการดานการเงินและวัสดุ อุปกรณ ที่

จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความ

ตอเนื่อง ทั้งนี้ จําเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญในแตละ

สาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความ

ตองการในแตละดาน 

ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
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ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พิจารณาเห็นวามี

ความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนยรับ
บริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของ

บริจาค 
๔.๑๐.๒  (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) หารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนด

ระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 

๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูลในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้ งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใด  ๆจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรน้ันเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
(๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้งตรวจสอบ

ขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการ
ทองถิ่นรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  สาธารณภัยในพื้นที่ 

(๒) เม่ือไดรับการยนืยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถิ่น ใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยได
สิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่อาศัยของตนเองตอไป 

(๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ใหสงมอบภารกิจท่ี
ตองดําเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 



แผนปฏิบัติการฯ  พ.ศ. ๒๕๖4  หนา ๖๓ 
 

๔.๑๑ การอพยพกลับ 
เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชน

หรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพือ่เตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ 
โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของตนเอง พรอมทั้ง
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

๔.๑๒ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) แบงประเภทของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน 
พรอมท้ังกําหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
ลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกต ิ

๔.๑๓ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
(1) ผูอํานวยการในเขตพื้นท่ีที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแกผูอํานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น 

(2) กรณีผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีของตน ใหแจงให
ผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทที่ ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม(Build 
Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการ
ฟนฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)โดยมี
หลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีสวน
รวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมใหงบประมาณ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพที่ ๕-๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง)  จะดําเนินการ
หลังเกิดภัย ดังน้ี 

๕.๑ การดําเนินการหลังเกิดภัย สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน
ภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
เพื่อประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความ
ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย 
เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน
ตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและ
กําหนดกรอบแนวทางในการสรางคนืใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

(๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การชวยเหลือจากภายนอก 
(๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย 

ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี้ 
(๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง 

สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

(๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) 
จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะ
โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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๕.๒ การฟนฟ ูกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบรหิารสวนตําบลดกูอึ่ง)  
มีแนวทางปฏิบัตกิารฟนฟ ู ดังนี้ 

๑. (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี้ 

(๑.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๑.๒)  ขอมูลดานความเสี ยหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุก เฉิน 

การชวยเหลือจากภายนอก 
(๑.๓) ขอมูลการวิ เคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ 

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๒. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังน้ี 

(๒.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 
การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู 
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

(๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ ส่ิ๒กอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๓. (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือโดยประสานกับอําเภอและจังหวัด ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือและ
ความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยอําภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อพิจารณาชวยเหลือ
ผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   การสํารวจความเสียหาย
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณา
ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ใหสง
เรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากวงเงินงบ
กลางรายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตร ี

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบ้ืองตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํานวยการจั งหวัด ผู อํ านวยการกลาง  ผูบัญชาการปองกันและบรร เทาสาธารณภัยแห งชาต ิ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น 
เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพื่อ

สนองความตองการที่จําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ําขึ้นอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพกัอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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(๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 
เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเปนหนวยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

(๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
- แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความ

เสียหาย เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
- ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนใน

การสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน    ในการ
สงเคราะหผูประสบภัย 

- ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหาย
ไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานใน
การรับการสงเคราะหและฟนฟู 

- จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่
ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

- ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเ น่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปไดโดย
การใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลใน
ครอบครัว 

- เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก
กําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

(๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
(๑.๓) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสูสภาพ

ปกติโดยเร็ว 
(๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบสถานการณ

เปนระยะๆ 
(๒) การฟนฟูพื้นที่ประสบภยั 

เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณสาธารณภัยใหกลับสู สภาพ ท่ีสามารถใช งานได  ท้ั ง น้ี  ควรใหความสํ าคัญกับการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่ประสบ
ภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

(๒.๒) ให (องคการบรหิารสวนตําบลดูกอึ่ง) ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟพูื้นท่ี
ประสบภัยปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพษิ 
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(๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ
เสียหาย ดังน้ี 

- ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
ดําเนินการโดยแขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท 

- ระบบไฟฟา 
ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 

- ระบบประปา 
ดําเนินการโดยการประปา 

(๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง
พื้นฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

(๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 
สถานที่ราชการ สถานท่ีทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

(๒.๖) พื้นท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความ
แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด สํานักชลประทานท่ี ๖ ขอนแกน โครงการชลประทาน
จังหวัดรอยเอ็ด องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
(๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเน่ืองโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา ไฟฟา 
ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

- การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
(๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากระยะกลาง    ซึ่งอาจ

ใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดียิ่งขึ้น
กวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นท่ีเกิดภัย ให
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

- (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยหลักในการวางแผน

และดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยง
และการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

- (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยหลักในการวางแผน

และดําเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยู
อาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการ
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เสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงที่จะ
แกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัย
ที่จะเกิดขึ้นอีก 

- (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยหลักในการวางแผน

และดําเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโต
และฟนฟูท่ีเหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือ
ปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
(๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล

และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

(๒) ดานที่อยูอาศัย 
(๒.๑) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือ

พัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย หลัง
การเกิดสาธารณภัย เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีไดรับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เชน งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

(๓) ดานสิ่งแวดลอม 
(๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอ 
(๓.๓) ใหหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงานภาคเอกชน

ที่เปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ท่ีกําหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและ

สมรรถนะ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 
การขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไปสูการปฏิบัติ 
 

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไปสูการปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบล        

ดูกอึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๔ไดจัดทําขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณา
การจากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณ
กุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พ.ศ. 

๒๕๖๔ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้น  ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อสรางความตระหนักใหกํานัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- (องคการบริหาร

สวนตําบลดูกอึ่ง) 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเน่ือง 
เพื่อใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึ่ง) 

- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีสวนรวมกับอําเภอหนองฮีและจังหวัดรอยเอ็ด อยางตอเน่ือง เพื่อเชื่อม
การทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
การดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    พื้นท่ีเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 
 
 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึ่ง) 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. .
รอยเอ็ด. 
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ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

- ศูนย ปภ. เขต ๖ 
๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ (องคการบริหารสวนตําบล      

ดูกอึ่ง) การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝกความ
ชํานาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึ่ง) 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. .
รอยเอ็ด. 
- ศูนย ปภ. เขต ๖ 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศลโดยให
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึ่ง) 
- สํานักงานจังหวัด
รอยเอ็ด 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่ เปนกรอบ
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- (องคการบริหาร

สวนตําบลดูกอึ่ง) 
- สํานักงานจังหวัด
รอยเอ็ด 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึง่) 

- สพป.รอยเอ็ด. 
- สพม.รอยเอ็ด. 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึง่) 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึง่) 
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ลําดับที ่ การดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพื้นท่ี การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผู อํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเปนประจําทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผน
และปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- (องคการบริหาร
สวนตําบลดูกอึง่) 
- ส น ง . ป ภ . ส า ข า
.............................. 
- สนง.ปภ.จว. .
รอยเอ็ด. 
- ศูนย ปภ. เขต ๖ 
- สํานักงานจังหวัด
รอยเอ็ด 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของภารกิจ
และหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติจะตอง
กําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดน้ันบรรลุ
หรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบ
ความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึงเปาหมาย
ที่กําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จและความ
ลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึง) แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิ

รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกําหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชือ่ อปท.) 
กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป 
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๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอ่ึ) 

เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน และสรุป
ภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป 

การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการ

บริหารสวนตําบลดูกอึง่) ตอไป 

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนําสิ่งที่ไดมีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา 
ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานและการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงให
ดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและ
ประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

(๑) (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา 

คนควา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
เหมาะสม 

(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาของ (องคการบริหารสวนตําบล   

ดูกอึง่) เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมาของ 
(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึง่ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

                      ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องคการบรหิารสวนตาํบลดกูอึง่) 

(องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) ไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดมีการติดตามประเมินผล

สัมฤทธิ์ของแผนหรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบขอบกพรองหรือมี
นวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พิจารณา

ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง) พ.ศ. ๒๕๖๔    

ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
------------(๒๕๖๔)---------------- 


