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บทท่ี 1
ข้อมูลท่ัวไป

1.1 สภาพท่ัวไปของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ตั้งอยู่ที่ 60หมู่ที่ 10 ตําบลโจดม่วง อําเภออําเภอศิลา
ลาด จังหวัด ศรีสะเกษ มีพื้นที่ประมาณ........26.80...........ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ...16,750......ไร่ มีอาณา
เขตติดต่อกับพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลจิกสังข์ทอง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลคูเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ

1.1.2 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น...10...หมู่บ้าน

1.1.3 ประชากร ศาสนา
(องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง) มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น.........2,693............คน

จําแนกเป็นเพศชาย....1,380.........คน เพศหญิง.........1,313..........คน
จํานวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) เด็กชาย.......150.........คน เด็กหญิง......180.........คน
จํานวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย.....220........คน เพศหญิง...230.....คน
จํานวนผู้พิการ เพศชาย....70.........คน เพศหญิง.....78......คน
จํานวนสตรีมีครรภ์ ..........6.............คน
จํานวนผู้ป่วยติดเตียง...........18.........คน
จํานวนครัวเรือน..........670.............. ครัวเรือน
จํานวนประชากรแฝง* ประมาณ..........10............คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.....พุทธ...........
ข้อมูล ณ วันท่ี .....7.... เดือน....กันยายน......พ.ศ....2564...
(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

1.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ประมาณร้อยละ...90....

ประกอบอาชีพ......ทํานา........... รองลงมาได้แก่ ด้าน.........เกษตรกร.............. ประมาณร้อยละ....15... ด้าน....การ
เพาะปลูก.. ประมาณร้อยละ..........15........... เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ (เช่น การเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว)์ เฉล่ียรายได้ประชากรต่อครัวเรือน ประมาณ...........5,000.........บาท/เดือน
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ท่ีมา : (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)
1.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ)

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทาง
ติดต่อกันระหว่าง และอําเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวง
หมายเลข.........4029.............และทางเรือ ผ่านเส้นทางแม่น้ํา......................-..................................................

1.1.6 แหล่งแม่น้ําลําคลอง
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นท่ี ราบลุ่ม มี

แม่น้ําสําคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่
คลอง...........-........ ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี ..-........ถึงหมู่ท่ี......-............
คลอง............-....... ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี .....-.....ถึงหมู่ท่ี........-..........
1.1.7 สถานท่ีสําคัญ

พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ
(ระบุรายละเอียด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์

หมู่ที่ 1 สถานที่ราชการ................1.........................
สถานบริการสาธารณสุข....1.......................
สถาบันการศึกษา.................1.....................
สถานที่ตั้งทางศาสนา.............1.........................
พื้นท่ีท้ิงขยะ..............................1...............

ฯลฯ
หมู่ที่ 2 สถานที่ราชการ.................-........................

สถานบริการสาธารณสุข....-.......................
สถาบันการศึกษา................1......................
สถานที่ตั้งทางศาสนา............-..........................
พื้นท่ีท้ิงขยะ............................1.................

ฯลฯ
……….

รวม สถานท่ีราชการ.....................1.................... แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข.........1...................แห่ง
สถาบันการศึกษา......................2................แห่ง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา..................4....................แห่ง
พ้ืนท่ีทิ้งขยะ...................................10..........แห่ง

ฯลฯ

1.1.8 สาธารณูปโภค
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พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์

หมู่ที่ 1 ไฟฟ้า..........2..........สาย........
ประปา.........3............แห่ง......
ถนน...........86..........สาย.........
รถโดยสาร.......-..............
การส่ือสารและโทรคมนาคม........1.....แห่ง.......

หมู่ที่ 2 ไฟฟ้า..........-...................
ประปา.........-..................
ถนน..............-................
รถโดยสาร......-...............
การส่ือสารและโทรคมนาคม.....-...............

……….
รวม ไฟฟ้า..........2...................

ประปา..........3.................
ถนน................86..............
รถโดยสาร...........-..........
การส่ือสารและโทรคมนาคม........1............

หมายเหตุ วธิีการระบุพกัิดทางภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาค่าพกัิดละติจูด ลองจจิูด จาก GoogleMaps”

1.1.9 แผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภยัขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

(พื้นที่หมู่ที่....8..... บ้านชาดโง ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยคร้ัง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว
พื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นทุ่งนา ทําให้ชาวนา เผา นา ทําให้เกิดไฟไหม้ บ่อยครั้ง)

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย
1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจาก วาตภัย โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจากการเผาทุ่งนา โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่....8..... บ้านชาดโง ที่เกิดภัยข้ึน
บอ่ยครัง้ และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ทําให้ชาวนา เผา นา ทําให้เกิดไฟไหม้
บ่อยครั้ง

1.2.2 สถิติภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
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สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ท่ีเกิดข้ึนและสร้างความ
สญูเสยีต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) มีดังนี้

(1) อคัคีภยั (Fire)

ตารางท่ี 1-1 : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)
พ้ืนที่ประสบภัย
(หมู่ที/่ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่า

ความเสียหาย
(ลา้นบาท)

จํานวนบา้นเรือน
ทีเ่สียหายทั้งหลัง

(หลัง)

จํานวนบา้นเรือน
ทีเ่สียหายบางสว่น

(หลัง)

2559 - - - - -

2560 - - - - -

2561 - - - - -

2562 - - - - -

2563 1 7 - 1 3,000

รวม 1 7 - 1 3,000

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(2) วาตภัย (Storm)

ตารางท่ี 1-2 : สถิติการเกิดวาตภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)
พ้ืนที่ประสบภัย
(หมู่ที/่ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่า

ความเสียหาย
(บาท)

จํานวนบา้นเรือน
ทีเ่สียหายทั้งหลัง

(หลัง)

จํานวนบา้นเรือน
ทีเ่สียหายบางสว่น

(หลัง)

2559 1 ตําบลโจดม่วง - 1 1,000

2560 1 ตําบลโจดม่วง - 28 30,000

2561 1 ตําบลโจดม่วง - 12 20,000

2562 1 ตําบลโจดม่วง - 15 25,000

2563 1 ตําบลโจดม่วง - 55 200,000

รวม 5 ตําบลโจดม่วง - 111 276,000

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(3) อุทกภัย (Flood)
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ตารางท่ี 1-3 : สถิติการเกิดอุทกภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่
ประสบภัย

(หมู่ที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

จํานวน
ครัวเรือน

ที่ประสบภัย

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย
(ไร่)

จํานวนสัตว์
ทีรั่บผลกระทบ

(ตวั)

2559 - - - - - -
2560 - - 25 25 - 5,000
2561 - - 15 15 - 3,000
2562 - - - - - -
2563 - - - - - -
รวม - - 40 40 - 8,000

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(4) ภยัจากดินโคลนถล่ม (Landslide)

ตารางท่ี 1-4 : สถิติการเกิดภยัจากดินโคลนถล่ม ของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)
พ้ืนที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า
ความเสียหาย
(ลา้นบาท)

จํานวนบ้านเรือน
ทีป่ระสบภัย

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจบ็
(คน)

2559 - - - - - -

2560 - - - - - -

2561 - - - - - -

2562 - - - - - -

2563 - - - - - -

รวม - - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)
(5) แผ่นดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami)

ตารางท่ี 1-5 : สถิติการเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
จํานวน

ผู้บาดเจ็บ
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(คน) (คน)
2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(6) ภยัแลง้ (Drought)

ตารางท่ี 1-6 : สถิติการเกิดภัยแล้ง (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
(คน)

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

(คน)
2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(7) โรคระบาด (Pandemic)
ตารางท่ี 1-7 : สถิติการเกิดโรคระบาด (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
(คน)

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

(คน)



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง) พ.ศ. 2564-2570 หน้า 7

2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(8) ภยัจากไฟป่าและหมอกควนั (Forest Fire and Smoke)

ตารางท่ี 1-8 : สถิติการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
(คน)

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

(คน)
2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(9) ภยัจากสารเคมี (Chemical incidents)

ตารางท่ี 1-9 : สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
(คน)

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

(คน)
2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
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รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

(10) ภยัจากการคมนาคม (Transportation)

ตารางท่ี 1-10 : สถิติการเกิดภัยจากสารเคมี (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ผู้เสียชีวิต
(คน)

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

(คน)
2559 - - - - -
2560 - - - - -
2561 - - - - -
2562 - - - - -
2563 - - - - -
รวม - - - - -

(ท่ีมา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ข้อมูล ณ วันท่ี..7...เดือน.....กันยายน...พ.ศ..2564.....)

1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ส่วนใหญ่เกิดภัยจาก

วาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการเผาทุ่งนา โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่....8..... บ้านชาดโง ที่เกิดภัยขึ้นบอ่ยครั้ง และ
จากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ทําให้ชาวนา เผา นา ทําให้เกิดไฟไหม้ บ่อยครั้ง ได้
ดังนี้
ตารางท่ี 1.11 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย

ประเภทของภัย
ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจาก

สาธารณภัยเส่ียงสูง เส่ียง
ปานกลาง

เส่ียงต่ํา

อุทกภัย หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ....-... ความเปราะบาง
1. เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ําหลายสาย
พื้นที่เส่ียงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อนก้ัน
ตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.....-........



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง) พ.ศ. 2564-2570 หน้า 9

ประเภทของภัย
ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจาก

สาธารณภัยเส่ียงสูง เส่ียง
ปานกลาง

เส่ียงต่ํา

ฯลฯ
ความล่อแหลม
1. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพักอาศัย
ติ ด ริ ม แ ม่ น้ํ า โ ด ย เ ฉ พ า ะพื้ น ที่ ห มู่
ท่ี................-...................................

ฯลฯ

ศักยภาพ
1. มีอุปกรณ์เตือนภัย
2. มีเคร่ืองมือเครื่องจักรในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ

ภัยแล้ง หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ....-... ความล่อแหลม.........................................
ความเปราะบาง.......................................
ศักยภาพ..................................................

วาตภัย หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ....... หมู่ที่ ....8... ความล่อแหลม........................................
ความเปราะบาง.......................................
ศักยภาพ..................................................

อัคคีภัย หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ...-... หมู่ที่ ....-... ความล่อแหลม.........................................
ความเปราะบาง.......................................
ศักยภาพ..................................................

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย

หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ ...-.... หมู่ที่ .....-.. ความล่อแหลม.........................................
ความเปราะบาง.......................................
ศักยภาพ..................................................

ฯลฯ

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สามารถจัดลําดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ ดังนี้
ตารางท่ี 1-13 : ลําดับความเส่ียงภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง)

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์
1. ……ภัยแล้ง…….
2. ……ภัยแล้ง…….

1. ……น้ําในแม่น้ําแห้งขอด …….
2. ……น้ําในหนองไม่พอใช้…….
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3. ………….
4. ………….
5. ………….

3. ………….
4. ………….
5. ………….

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจําในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จึงทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง
วาตภยั อัคคีภยั ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกดิขึน้ในพื้นท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน)
ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ใน
บางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน

ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปี
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี

ตารางที่ 1-13 : ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนท่ี ดังนี้

ภัย/เดือน
ระยะเวลาที่เกิดภัย

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

ภัยแล้ง

แผ่นดินไหว

พายุฤดูรอ้น

อัคคีภัย

ปีใหม่ ตรุษจีน ปีใหม่

ไฟป่า
อุบัติเหตุ
ทางถนน ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่

ภัยหนาว
ฯลฯ

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดท้ังปี

ฤดูแล้ง ฝนท้ิงช่วง
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บทท่ี ๒
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีเป้าหมายสูงสุด“การรู้รับ-ปรับตวั-

ฟ้ืนเร็วทัว่-อยา่งย ัง่ยืน” (Resilience) โดยนํากรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสา

ธารณภัย ประกอบกบัแนวโน้มสถานการณ์ภยัท่ีเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งบทเรียนการจดัการสาธารณภยัท่ีผ่านมา

นาํมาทบทวน ปรับปรุง และจดัทาํแผนฉบบัน้ีให้เป็นไปตามขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใชเ้ป็น แนวทางในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

โดยมีสาระสาํคญั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

2.1 นโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโจดม่วง

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง ตามนโยบาย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้

2.1.1 มุ่ ง เน้นการลดความเ ส่ียงจากสาธารณภัยด้วยการสร้างความตระหนัก รู้ให้ทุกภาคส่วน

ของสังคมไทยเขา้ใจความเส่ียงจากสาธารณภยัให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือนาํไปสู่การประเมินความเส่ียงและการใช้

ขอ้มูลความเส่ียงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตดัสินใจอย่างรู้เท่าทนัภยั

2.1.2 เสริมสร้างความเขม้แข็งการบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนให้ยกระดับมาตรฐานระบบ

การจดัการสาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการทุกระดบั

พร้อมทั้งการบรรเทาทุกขแ์ละช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง และทนัต่อเหตุการณ์

2.1.3 สร้างระบบการฟื้นฟอูย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการซ่อมสร้างและฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกตโิดยเร็วหรือ
ดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่

2.1.4 สร้างการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ใหค้รอบคลุมทุกมิติ

2.1.5 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับศักยภาพการ
จดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

(ให้ กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อําเภอ)

2.3 วสัิยทศัน์

(ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต/ิจังหวัด/อําเภอ)

2.4 พนัธกิจ
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(ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต/ิจังหวัด/อําเภอ)

2.5 เป้าหมาย

(ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วงกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต/ิจังหวัด/อําเภอ)

2.6 ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศ แบง่ออกเป็น 2 ตัวชี้วดั ได้แก่

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

2.6.1 การลดความ
สูญเ สียและความ
เสียหาย

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน

(2) จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน

(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ

(4) ความเสียหายจากสาธารณภยัท่ีมีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสาํคญั และการหยดุชะงกั

ของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ในจาํนวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา

ดว้ยการพฒันาโครงสร้างและบริการพื้นฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถฟ้ืน

กลบัไดเ้ร็วเม่ือเกิดสาธารณภยั

2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม

ศ ั ก ย ภ า พ ใน ก า ร

จ ัดการความ เ ส่ีย ง

จากสาธารณภยั

(1) จํานวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีการบรรจุองค์ประกอบ
ประเด็นการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

(2) ความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัอยา่งย ัง่ยนื

(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์
และประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย

2.7 ยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ของแผนฉบบัน้ี เป็นการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของแผน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนยกระดบัการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัไปสู่มาตรฐานตามหลกั

สากล เพ่ือสร้างการรู้เท่าทนัภยัและภูมิคุม้กนัใหก้บัทุกภาคส่วน ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนระหวา่งประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการและประยุกต์ใช้นวตักรรมดา้นสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(1) เป้าประสงค์



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง) พ.ศ. 2564-2570 หน้า 13

(1.1) เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อม

ทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน

(1.2) เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนดาํเนินการลดความเส่ียงท่ีมีอยูเ่ดิมและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงใหม่

(2) กลยุทธ์
(2.1) พฒันาและส่งเสริมใหมี้ความเขา้ใจความเส่ียงจากสาธารณภยัในทุกภาคส่วน

(2.2) พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(2.3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดบัเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสา

ธารณภยั

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

(1) เป้าประสงค์

(1.1) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี

มาตรฐาน เอกภาพ และยืดหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1.2) เพ่ือใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บความช่วยเหลือบรรเทาทุกขอ์ยา่งรวดเร็วทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์

(1.3) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัให้นอ้ย

ท่ีสุด

(2) กลยุทธ์
(2.1) พัฒนามาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉินอยา่งมีเอกภาพ

(2.2) พฒันาระบบและเคร่ืองมือสนบัสนุนการเผชิญเหตุ

(2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบติัในการบรรเทาทุกข์

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

(1) เป้าประสงค์

(1.1) เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผูป้ระสบภยัได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทัว่ถึง ต่อเน่ือง

เป็นธรรม สอดรับกับความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไป

ดาํรงชีวติไดต้ามปกติ

(1.2) เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีประสบภยัให้มีการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติ

โดยเร็วหรือใหดี้กวา่ และปลอดภยักวา่เดิม

(2) กลยทุธ์
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(2.1) พฒันาระบบการประเมินความตอ้งการหลงัเกิดสาธารณภยั (Post - Disaster Need

Assessment : PDNA)
(2.2) พฒันาแนวทางบริหารจดัการดา้นการฟ้ืนฟู

(2.3) เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม (Build Back Better and Safer)

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนระหวา่งประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

(1) เป้าประสงค์

(1.1) เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนมีความตระหนกั และเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจดัการความเส่ียง

จากสาธารณภยัอยา่งย ัง่ยนื

(1.2) เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัในระดบัชาติและนานาชาติ

(1.3) เพ่ือยกระดบัการประสานความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมอยา่งมีเอกภาพ

(2) กลยทุธ์

(2.1) เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัระหว่าง

ประเทศ

(2.2) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ
(2.3) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
(2.4) ส่งเสริมความเป็นประเทศที่มีบทบาทนําด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการและประยุกต์ใช้นวตักรรมดา้นสาธารณภยั

(1) เป้าประสงค์

(1.1) เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจดัการ การวิจยั นวตักรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ให้การจดั

การความเส่ียงจากสาธารณภยัโดยระบบอจัฉริยะอยา่งมีประสิทธิภาพ

(1.2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค
และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน

(2) กลยทุธ์

(2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย
(2.2) พัฒนาการจัดการองคค์วามรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

(2.3) พัฒนาการสื่อสารความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ
(2.4) ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(2.5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั
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แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-
2570 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปน็อย่างมากในการเตรียมความ
พรอ้มและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถทํา
ให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน

ยทุธศาสตร์ท่ี 1
_________________________________________________

การมุ่งเนน้การลด

ความเส่ียง

จากสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
_________________________________________________

การจดัการในภาวะ

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 3
_________________________________________________

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การฟ้ืนฟูอยา่งย ัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี 4
_________________________________________________

การส่งเสริมการเป็น

หุน้ส่วนระหว่างประเทศ

ในการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย

ยทุธศาสตร์ท่ี 5
___________________________________________________

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการและประยุกต์ใช้นวตักรรมดา้นสาธารณภยั

แผนภาพท่ี 2-1 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์
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2.8 แหล่งท่ีมาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี

งบประมาณ สาระสําคญั

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี
(1) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีของตน เพ่ือใชด้าํเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลงัเกิด

สาธารณภยั โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ี

เกิดข้ึนเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการศูนย์พกัพิงชั่วคราว การ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การสาธารณสุข การส่ือสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย

และการสาธารณูปโภค เป็นตน้

(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัในพื้นท่ีของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ซ่ึงกาํหนดให้มีแผนและขั้นตอนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจดัให้มีเคร่ืองหมายสัญญาณหรือส่ิงอ่ืนใดในการ

แจง้ ให้ประชาชนไดท้ราบถึงการเกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

(3) ใหมี้การตั้งงบประมาณในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถ่ินของตนตาม

กรอบแนวทางตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

1) พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53
3) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542

4) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ

และหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน

ของตนเอง (29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตน (22) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการให้บริการสาธารณะ

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547

- ขอ้ 89 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ

ส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน

ภายใตเ้ง่ือนไข...

- ข้อ 91 ภายใต้บงัคบัขอ้ 89 ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ให้ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมไดต้ามความจาํเป็นในขณะนั้น โดยใหค้าํนึงถึงฐานะการเงิน

การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.

2559

- ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุนได.้..

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561

- ขอ้ 6 กรณีเกิดสาธารณภยัในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ว่า

จะมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบ้ืองตน้ โดยฉบัพลนัทนัที

เพ่ือการดาํรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ หรือระงบัสาธารณภยั หรือเพ่ือคุม้ครอง

ชีวิต และทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจําเป็น ภายใต้

ขอบอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย

หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน

- ข้อ 7 กรณีมีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ ดังน้ี

(1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย ให้รายงานอําเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง
เพ่ือพิจารณานาํเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั ให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั

(2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

- ขอ้ 11 การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัพิบติั

ฉุกเฉิน มีลกัษณะเป็นการช่วยเหลือท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งแกไ้ขโดยฉับพลนัในการดาํรงชีพและความ
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เป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนเฉพาะหนา้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดท้นัที ภายใต้

ขอบอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย

กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้
คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

- ขอ้ 16 (1) การช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัพิบติัฉุกเฉินใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาใชจ่้ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลกัเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลงั โดยอนุโลม

- ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยโครงการ ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- ข้อ 5 ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเบิกจ่ายได้

9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

- ข้ อ 4 อาสาส มัครที่ ไ ด้ รับ คํ า ส่ั งจาก ผู้อํ านวยการ ผู้บัญชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพ่ือการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีหรือนอกเขตพ้ืนท่ีไดรั้บค่าใชจ่้ายในอตัราต่อคนต่อ

วนั

- ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย...

- ข้อ 6 กรณีมีการส่ังใช้อาสาสมัครซ่ึงมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งพ้ืนท่ี ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ

2.8.2 งบกลาง

งบประมาณ สาระสําคญั

1. เงินทดรองราชการ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

เม่ือคาดหมายว่าจะเกิดภยัพิบติัข้ึนในเวลาอนัใกล้ หรือเกิดภยัพิบติัข้ึนในพื้นท่ีใด ให้

จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการท่ีมีเงินทดรองราชการใชว้งเงินทดรองราชการ
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เงินทดรองราชการ เพือ่

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณี

ฉุกเฉิน

ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการ

ช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อน

เฉพาะหน้าของผูป้ระสบภยัพิบติั แต่มิไดมุ่้งหมายท่ีจะชดใชค้วามเสียหายให้แก่ผูใ้ด การใช้

จ่ายเงินตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการ

ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้

จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือสร้างส่ิงก่อสร้างใหม่ได้ ซ่ึงการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราการช่วยเหลือท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด โดยมีแนวทางการใช้

จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ เพ่ือ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ดงัน้ี

(1) วงเงินในเชิงป้องกนัหรือยบัย ั้ง เม่ือคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขึ้นในเวลาอันใกล้ และจําเป็นต้องรีบดําเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ันได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

(1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั

จ่ายเงิน

(1.2) ในกรณีจงัหวดัอ่ืน ให้เป็นอาํนาจของสํานักงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวดั โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติัจ่ายเงิน

โดยการใชจ่้ายเงินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยักาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั

(2) วงเงินในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ เม่ือภยัพิบติัฉุกเฉินเกิดข้ึนในทอ้งท่ี

ให้ผู้มีอํานาจดําเนนิการประกาศให้ท้องที่นัน้เป็นเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

กรณีฉุกเฉิน ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี

(2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาํนาจของอธิบดีกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

(2.2) กรณีเกิดในจงัหวดัอ่ืน ให้เป็นอาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดัร่วมกบั

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.)

เม่ือไดมี้การประกาศให้ทอ้งท่ีนั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉินแลว้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงิน

ทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน

2. เงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการ

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายงบประมาณ นอกเหนือจากท่ี

ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแลว้ไม่เพียงพอและมีความจาํเป็นเร่งด่วน



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 21

งบประมาณ สาระสําคญั

โครงการตามนโยบายรัฐบาล ท่ีจะตอ้งรีบดาํเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการขอรับ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ให้

กระทาํไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายจ่าย ดงัน้ี

(1) เป็นรายจ่ายเพ่ือการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

(2) เป็นรายจ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรง

(3) เป็นรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจํานวนไม่เพียงพอ
และมีความจาํเป็นเร่งด่วนของรัฐตอ้งใชจ่้ายหรือก่อหน้ีผกูพนังบประมาณโดยเร็ว

(4) เป็นรายจ่ายท่ีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดําเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

รายการเงินสาํรองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น พ.ศ.2562

2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เป็นบรรดาเงินทั้งปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจดัเก็บหรือไดรั้บไว้

เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีตอ้งนาํส่ง

คลงั แต่มีกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถเกบ็ไวใ้ชจ่้ายได้ โดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงั

งบประมาณ สาระสําคญั

งบประมาณสนับสนุน

จากองคก์ร/หน่วยงานต่าง ๆ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และ

ระหวา่งประเทศ

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและผลักดนัการ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขขององคก์รผูใ้ห้การสนบัสนุน

และไม่ขดัแยง้กบัแนวทางการดาํเนินงานในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ พ.ศ. …. โดยแบ่งเป็นเงินบริจาค กองทุน และอ่ืนๆ ดงัน้ี

(1) เงินบริจาค คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ดงักล่าว โดยการใช้เงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการรับ

เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคใหท้างราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่

ด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั พ.ศ. 2542 รวมถึง

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือ

ทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ่ึงการใชก้องทุนในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั พ.ศ. 2542 เป็นตน้

(3) อ่ืน ๆ คือ เงินสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีนอกเหนือจากเงินบรจิาคและกองทุน

งบประมาณรายจา่ยประจําปี
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แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

บทท่ี 3

หลกัการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

3.1 วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่อธิบายให้เห็นถึง

ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซ่ึงมีลักษณะการเกิดที่ยากแก่การคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจมีรูปแบบการเกิด
ไม่ซ้ําเดมิ และไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นลําดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการดําเนินการในลักษณะเปน็วงรอบ
(Closed Loop) อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง

งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง

งบนอกงบประมาณ
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จากสาธารณภัยจึงเป็นการจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ต้ังแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟู
ซึ่งการดําเนินการในแต่ละห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลา
ในการดําเนินการข้ึนอยู่กับความรุนแรงของภัยเป็นสําคัญ ดังแผนภาพท่ี 3-1

ปรับจากท่ีมา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams.
https://www.preventionweb.net. (2019, November :25)

แผนภาพท่ี 3-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
เพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Resilience)

3.2 กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยใน องค์การ

บริหารส่วนตําบลโจดม่วง จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ต้อง
มีการเช่ือมโยงและรบันโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด้วย

3.2.1 ระดับนโยบาย
(1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)

มีหน้าที่กําหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
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โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

(2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564

(3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)
มีหน้าท่ีเสนอ และจัดทํามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงาน
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3.2.2 ระดับปฏิบัติ
กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอํานวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกชื่อว่า กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าท่ี
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ และประสานการ
ปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงเม่ือคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการกําหนด
โครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ และต้องมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยขึ้นกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดต้ัง “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ข้ึน ซ่ึงแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 5

(1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทําหน้าท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3)
มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ ง (ระดับ 4)
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบัญชาการ

(2) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ทําหน้าที่ประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ส่วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยท้ังระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ทําหน้าทีเ่ตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมท้ังรายงาน
และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับ
การจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผู้อํานวยการกลาง

(3) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
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ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง
ผูอ้ํานวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจดัประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปลีะ 2 ครัง้

(4) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิ บั ติ ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

(5) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต (กอปภ.สนข.)
ทําหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน

และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสํานักงานเขต

(6) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)
ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัตงิานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ/ผู้อํานวยการอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ
ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอํานวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง

(7) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

ทําหน้าทีอ่ํานวยการ ควบคมุ ปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา

ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ัง

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง

หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อํานวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อํานวยการ ท้ังนี้ ให้มีการ

จัดประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพทัยา อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง

(8) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

ทําหน้าทีอ่ํานวยการ ควบคมุ ปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมท้ัง
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สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง

หรือเขตพื้นท่ีอื่นเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผูอ้าํนวยการเทศบาล เป็นผู้อํานวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัด

ประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(9) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล (กอปภ.อบต.)
ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชญิเหตุและแจ้งเตือนภยั

เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/ผูอ้าํนวยการองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ

บริหารส่วนตําบล อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ผู้อํานวยการ
2. ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง รองผู้อํานวยการ
3. หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ
4. ผู้อํานวยการกองสวัสดิ์การ กรรมการ
5. นายช่ายโยธา รัการาชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ
6. เจ้าหน้าที่/พนักงาน กรรมการ
7. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน กรรมการ
8. นายจารุวัฒน์ กมล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามท่ีนายอําเภอเห็นสมควร

อํานาจหน้าท่ี
1. จัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน

ที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรบัมือกับสาธารณภยั เชน่ จัดใหมี้
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

3. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเม่ือเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน เพ่ือควบคุม
และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี
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4. รวบรวม จัดทําคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเส่ียงภัย
ในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

5. ช่วยเหลือผูอ้าํนวยการจงัหวดัและผูอ้าํนวยการอาํเภอตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

6. สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ีหรือพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงเม่ือไดรั้บการร้องขอ

แผนภาพท่ี 3-2 กลไกการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

3.3 บทบาท หนา้ท่ี และแนวทางปฏิบตัิร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบั องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด
(1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอําเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์

สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ
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3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็น วงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตํากุง รายงานผู้อํานวยการอําเภอ พร้อม
ท้ังประสานกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลกุง ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เคียง) ให้สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

(2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วงซึ่งมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เคียง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลกุง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี

การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง กับ (ระบุหน่วยงานทหารในพื้นที่) ทั้งน้ี ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือ
ศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมี
แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างผู้อํานวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ของหน่วยทหาร

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นศูนย์กลาง

ในการประสาน การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ
รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชือ่ถือได้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง (กรณี
เกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ

(2) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล ในจังหวัด
จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ี
สามารถปฏบิตัิภารกิจได้

(3) องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ร่วมกับ
องค์การสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เพื่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ

(4) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้ก้ันเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย

(5) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เช่น ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง หรือผู้อํานวยการท้องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจ
ในการปฏิบัติการ
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(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ ประสาน
หน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งลําเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงพยาบาลประจําอําเภอ รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ

ตารางท่ี 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม
และองคก์ารสาธารณกุศล

โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน

1.
2.

รพ.สต.โจดม่วง
ศูนย์กู้ชี กู้ภัย ตําบลโจดม่วง

095-606-4780
06-10939921

นายธนวัฒน์ มัธุรตัน์
-

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับน้ี ให้เป็นไปตาม

ความหมาย “สาธารณภยั” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดงันี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ
มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติ เหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เ กิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ท้ังนี้ ขึ้นกับพื้นท่ี ประชากร ความซับซ้อน หรือ

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมายใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้

ระดับ การจัดการ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และส่ังการ

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโจดม่วง ในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.
ศ. 2550 มาตรา 20 จะเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีโ่ดยเร็วเป็นลําดับแรก มอีํานาจ
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สั่งการ ควบคมุ และกํากบัดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอําเภอ ให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป
3.6 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําส่ังอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้

3.6.1 กฎหมายหลัก
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนบุัญญัติท่ีเก่ียวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่
(1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบําบัดภยันตราย

จากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย

หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์ก

รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(8) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
(9) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้จ่าย

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําส่ัง ท่ีสําคญัเพ่ือการสนับสนนุการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่

(1.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการปอ้งกันอบุัติภัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2538และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ
(1.2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540
(1.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย พ.ศ. 2542
(1.4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการปอ้งกันและขจดัมลพษิทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2547
(1.5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. 2561
(1.6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(1.7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2544และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ
(1.8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541

(2) ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่
(2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
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- หลักเกณฑ์การใชจ้า่ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
(2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2562
(2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562
(2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันและขจัด

ภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2527

(3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คําส่ังอื่นๆ
(3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
(3.2) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
(3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
(3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457
(3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
(3.7) พระราชบัญญตัิสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏิบัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543
(3.8) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
(3.9) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
(3.10) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน พ.ศ. 2554
(3.11) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
(3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
(3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
(3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
(3.15) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(3.16) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(3.17) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(3.18) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
(3.19) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(3.20) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(3.21) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
(3.22) พระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสนุปืนวตัถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490
(3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
(3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
(3.25) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(3.26) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
(3.27) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(3.28) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
(3.29) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
(3.30) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
(3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
(3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพษิน้ํามันอันเกิดจากเรือพ.ศ.2560
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(3.33) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
(3.34) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3.35) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(3.36) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
(3.37) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
(3.38) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
(3.39) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535
(3.40) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
(3.41) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
(3.42) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

บทท่ี 4
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการลดโอกาสของความรุนแรง

และผลกระทบท่ีเกิดจากสาธารณภยัไดด้ว้ยการประเมินความเส่ียง เพ่ือนาํมากาํหนดนโยบาย แผน และมาตรการ

เพ่ือแกไ้ขตน้เหตุของปัญหาในการลดความเส่ียงท่ีเกิดแก่ชุมชนและสังคมโดยการมุ่งเนน้การลดความเส่ียงท่ีมีอยูเ่ดิม

และป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีทาํให้เกิดความเปราะบาง

และเพ่ิมศกัยภาพในการจดัการใหส้ังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟ้ืนฟูใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม

อนันาํไปสู่การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience)

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทําให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต
ซ่ึงสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ ภัยความล่อแหลม
ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้

ความเส่ียง (Risk) = ภยั (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)

ศักยภาพ (Capacity)
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชน
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามา
ซ่ึงความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่าน้ีมีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานกอ่นเกดิสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือความสามารถ
ท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน

4.1 แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของคนทุกคน
จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแนวทางให้ดําเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ
ท้ังนี้ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคดิในการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้น เ พ่ือให้ เข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัย
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
ในช่วงการฟื้นฟู
4.2 เป้าประสงค์

4.2.1 เพื่อจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

4.2.2 เพื่อให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่

4.3 กลยทุธ์การมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีแนวทางการปฏิบัตใินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภยั ดังนี้

(1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่น
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(1) จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติ
สาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานขอ้มูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชีย่วชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ
ที่จําเป็นเพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับ
โดยกําหนดให้มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนท่ีความเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างสมํ่าเสมอ

(1.2) วิเคราะห์ความเส่ียงโดยสร้างฉากทศัน์/สถานการณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment)

เป็นการใช้สถานการณ์หรือสถิติของภยัท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือคน้หาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

(Future Risk Scenario) หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในพ้ืนท่ีนาํความรู้และแนวทางปฏิบติัจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชร่้วมกบัความรู้เชิงวิทยาศาสตร์

ผนวกกบัปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงในทุกมิติ (Inclusive DRR)

(2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง วางแผนเพ่ือป้องกันความเสี่ยง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และ

ความล่อแหลม การเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยนําผ
ลการประเมินความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเสีย่งจากสาธารณภัยจากทุก
หน่วยงาน มาใช้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและจัดสรร
ทรัพยากร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบรรจุในแผน
ปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ตารางท่ี 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเภทของภัย

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย

แผนงาน/
โครงการในการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า

อุทกภัย ม. ..-...
ม. ..-...
ม. ..-...

ม. ..-...
ม. ..-...
ม. ...-..

ม. ..-...
ม. .-....
ม. ..-...

1. จัด ทําฐานข้อมูลสถิติ
เพื่อนํามาวิเคราะห์พื้นท่ี
เสี่ยงภัย

2. สร้างระบบการแจ้งเตือน
ภัยให้มีประสิทธิภาพ

3. วิ เคราะห์ ปั จจั ย เสี่ ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย

4. ประเมินความเส่ียงภัย

จากอุทกภัยและดิน

โคลนถล่มโดยการ

ประเมินภัยและความ

ล่อแหลมเพ่ือประเมิน

ใช้โครงสร้าง
1. โครงการขุดลอก
ลําน้ําสาธารณะ
และการขุดสระกักเก็บ
น้ําเพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภยั
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักน้ํา และสร้าง
ระบบระบายน้ํา
3. ปลูกไม้คลุมหน้า
ดิน กันดินพังทลาย
4. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ํา

1. อปท.
2. อําเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี

2.งบประมาณ
อ่ืน
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ประเภทของภัย

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย

แผนงาน/
โครงการในการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า

โอกาสหรือความเป็น

ไปได้ท่ีจะเกิดอุทกภยั

และ ดิ นโคลนถ ล่ ม

รวมทั้ ง ศึ กษาวิ ธี ลด

ผลกระทบ เพ่ือนําไป

กําหนดมาตรการ ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร

บริหารจัดการภัยจาก

อุทกภัยและดินโคลน

ถลม่

5. โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล
6. โครงการรณรงค์
ปลูกป่า/หญ้าแฝก
ฯลฯ
ไม่ใช้โครงสร้าง
1. การฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตนเองเม่ือ
เกิดอุทกภัย
2. โครงการด้าน
การจัดทําข้อมูล
สถิติภัย
3. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ
การแจ้งเตือนภัย

ภัยจากการ
คมนาคมและ
ขนส่ง

ม. ..-...
ม. ..-...
ม. ..-...

ม. ..-...
ม. ...-..
ม. .....-...

ม. ..-...
ม. ..-...
ม. ...-..

1. การกําหนดจุดเสี่ยงของ
การเกิดอุบั ติเหตุทาง
ถนน

2. วิ เคราะห์ปั จจั ยเสี่ ยง
และสาเหตุของการเกิดภยั

ใช้โครงสร้าง
1. โครงการ
ปรับปรุงถนน
2. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ไม่ใช้โครงสร้าง
1.โครงการอบรมให้
ความรู้ วินัยจราจร
แก่ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา
2. โครงการณรงค์
การสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย
3. ส่งเสริมมาตรา
การตรวจจับ
กวดขันวินัยจราจร
4. กิจกรรมประชุม
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ประเภทของภัย

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย

แผนงาน/
โครงการในการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเคราะห์จุดเสี่ยง
5. กิจกรรมประชุม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยง และสาเหตุ
ของการเกิดภัย
6. กิจกรรมประชุม
ห น่ ว ย ง า น ท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือจดัทาํ

แผนท่ีเส่ียงภัยระบุ

เ ส้ น ท า ง ท่ี เ กิ ด

อบุติัเหตุซํ้ าซาก

ฯลฯ
อัคคีภัย ม. ..-...

ม. ...-..
ม. ..-...

ม. ..-...
ม. ...-..
ม. ..-...

ม. ..-...
ม. ...-..
ม. ..-...

1. จัดทําฐานข้อมูลสถิติ
เพื่อนํามาวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย

1. จัดตั้งศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกัน
ภัยชุมชนจากภัย
อุทกภัย วาตภัย
และอัคคีภัย
2. โครงการด้าน
การจัดทําข้อมูล
สถิติภัยฯลฯ

1. อปท.
2. อําเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี
2.
งบประมาณ
อ่ืน

ภัยแล้ง ม. .....
ม. ..-...
ม. ...-..

ม. .....
ม. ..-...
ม. ...-..

ม. .....
ม. ..-...
ม. ...-..

1. จัดทําฐานข้อมูลสถิติ
เพื่อนํามาวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
และสาเหตุของการเกิดภัย

ใช้โครงสร้าง
1. โครงการขุดลอก
ลําน้ําสาธารณะ และ
การขุดสระกักเก็บน้ํา
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2. การสร้างอ่างเก็บ
กักน้ํา และสร้าง

1. อปท.
2. อําเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง

1. งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี
2.
งบประมาณ
อ่ืน
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ประเภทของภัย

พ้ืนท่ีและระดับความเส่ียง
แนวทางการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัย

แผนงาน/
โครงการในการลด
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตํ่า

ระบบระบายน้ํา
3. โครงการก่อสร้าง
ฝาย/เข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ํา
4. โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล

ฯลฯ
ไม่ใช้โครงสร้าง
1. โครงการด้าน
การจัดทําข้อมูล
สถิติภัย
2. โครงการด้าน
การพัฒนาระบบ
การแจ้งเตือนภัย

ฯลฯ
ฯลฯ

(3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
เพ่ือนําไปสู่การปฏบัิติ

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้กําหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภยัเพือ่นําไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

(3.1) สรา้งความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่ประชาชนและทุกภาคส่วนไดรั้บทราบความเส่ียงของพ้ืนท่ี

ตนเอง เพ่ือให้มีความตระหนกั เขา้ใจความเส่ียงในพ้ืนท่ีรู้เท่าทนัภยั และเตรียมความพร้อมรับมือกบัสาธารณภยั

ในการวางแผนและการลงทุนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั โดยการสนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์
ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เช่น
การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่ือประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ
อินเตอร์เน็ต
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(3.2) จัดทํา ปรับปรุง และพฒันาคู่มือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยั (Disaster Risk

Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถิ่น ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยัร่วมกบั

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ไดรั้บรู้ความเส่ียงของพ้ืนท่ี

(3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัมุ่งเนน้การป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่และลดความเส่ียง

ท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการป้องกนัและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพ่ิมศกัยภาพ

ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมทั้งฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิม
โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เช่น
(1.1) ย้าย ท่ีตั้ ง ชุมชน หมู่บ้ านและอาคารสถานที่ ออกนอกพื้ นที่ เสี่ ยงต่อการ เกิด

สาธารณภัย หรือการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความคงทนและปลอดภัย
(1.2) กําหนด/จัดทําโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1.3) จัดทําผังเมือง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัย

และมีการบังคับใชอ้ย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังจัดทํากฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภยัในชมุชนท่ีอยู่อาศัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเส่ียง (Risk Prevention andMitigation)

ดําเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ โดยดาํเนินการทั้งท่ีใชโ้ครงสร้าง และไม่ใชโ้ครงสร้าง

เพ่ือขจดัหรือลดโอกาสท่ีสาธารณภยัจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพ่ือเตรียมการด้าน

ทรัพยากร ระบบการปฏิบติัการและความพร้อมไวร้องรับสถานการณ์สาธารณภยัท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งการ

ป้องกนั บรรเทาและระงบัภยัใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

(2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง
การป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้ส่ิงก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น

เช่น อาคาร เขื่อน กําแพง อ่างเก็บนํ้า ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกําลังบํารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ว่าควรใช้การป้องกัน
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบด้วย

(1) จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ําและกักเก็บนํ้า เช่น อ่างเก็บน้ํา เข่ือน สระนํ้า ทํานบ เหมือง
ฝาย รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง แหล่งนํ้าสาธารณะที่ต้ืนเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และการระบายในฤดูฝน

(2) ก่อสร้างกําแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดิน
จากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่น้ํา

(3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ
(4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความม่ันคงแข็งแรง

และมีระบบความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้อาคาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังข้อกําหนดและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
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(5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกําลังบํารุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้
การได้ตลอดเวลา

(2.2) มาตราการท่ีไม่ใชโ้ครงสร้าง

การป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการดําเนินการเพื่อช่วยทําให้
การดาํเนินงานในการป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่นการใชม้าตรการด้าน

กฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง
(1) กําหนดเขตพ้ืนที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเล่ียง

พื้นที่เส่ียงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทําแผนท่ีเส่ียงภัย การกําหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่าง ๆ การกําหนดโซนนิ่ง เป็นต้น

(2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมนํ้า
(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน

กันดินพังทลาย ทําแนวปลูกแบบขวาง แนะนําพันธ์ุพืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

(4) ออกมาตรการท่ีจําเป็นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
(5) บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ

ในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ
ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้นําแนวคิดการลดความเส่ียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
โดยได้จัดทําโครงการ/มาตราการ/แผนงาน และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้
ในการป้องกันและลดผลกระทบ ตามภัยประเภทต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) ได้แก่
(3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงทําสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่อีกฝ่ายตกลง
จะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งตามกําหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจะได้รับ
ค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือท้ังหมดจากผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนซ้ือระบบประกันภัยดังกล่าว

(3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้
ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยที่กําหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่าระดับท่ีกําหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามข้ันตอนที่ตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง
ท่ีสูงขึ้นแต่หากไม่เกิดสาธารณภัยตามท่ีระบุไว้ในช่วงเวลาที่กําหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน
เม่ือครบกําหนด และส่งเสริมให้ประชาชนซ้ือพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว

(4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ได้แก่
(4.1) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้าง

ความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทัง้เป็นการทดสอบการประสานงานและการบรูณาการ
ความร่วมมือ ทําให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผน
ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง และแผนเผชิญเหตุสา
ธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก
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การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จะมีการประสานและสั่งการ
อํานวยการให้ชมุชน/หมู่บ้าน ดําเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือเป็นการบูรณาการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภยัพิบติัท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณา

ประเภทของภยัท่ีเป็นนโยบายเนน้หนกัของรัฐบาล หรือภยัท่ีมีความเส่ียงสูง ตามความจาํเป็นของสภาพพ้ืนท่ี

(4.2) การเตรียมการอพยพ
กําหนดให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

จัดทําแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซ่ึงอย่างน้อยมีสาระสําคัญประกอบด้วย
บัญชีจํานวนผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพื้นที่รองรับ การ
อพยพให้อยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การกําหนด
เส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียม
พาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารสําหรับการอพยพ

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ
และสามารถดําเนินการอพยพเคล่ือนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมการอพยพ ให้ดําเนินการดังนี้
1) จัดทําแผนอพยพในพ้ืนที่เส่ียงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ
2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชน
3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย
4) จัดทําป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานท่ีปลอดภัย
5) จัดเตรียมสรรพกําลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ
6) จัดเตรียมยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ไฟฉาย พลุส่องสว่าง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ
7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเม่ืออยู่ในภาวะฉุกเฉิน
8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย
9) จัดทําคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา

ทั้งน้ี ในการจัดทําแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้กําหนดรายละเอียดโดยสํารวจ
และจัดทําบัญชีจํานวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลําดับความเร่งด่วน การกําหนดเขตพื้นท่ี
รวมพลและพื้นที่รองรับการอพยพ การกําหนดเจ้าหน้าท่ีดําเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าท่ี
ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน การสํารวจยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการส่ือสารสําหรับการ
อพยพ การกําหนดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน การกําหนดสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รองรับ
การอพยพ การกําหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย
ในพื้นท่ีรองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการดํารงชีพและระบบ
สุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่างระเบียบในการ
ควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้

นอกจากน้ี ให้แบ่งการปกครองในพื้นที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดทําทะเบียนและจัด
ระเบียบการปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลําดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ
คนชรา เด็ก และสตรีตามลําดับ และจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะ
ความจําเป็น เช่น ต้องห่างจากพื้นท่ีอันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพื้นท่ีที่สามารถ
จัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตามสมควร
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(4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ศูนยพ์กัพิงชัว่คราวเป็นการแกปั้ญหาท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภยัข้ึน

ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดอาคารที่จะใช้เป็น ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวไว้และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงช่ัวคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดํารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผู้ประสบภัยท่ีเข้าพักพิง ทั้งน้ี กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้

(4.4.1) จัดหาสถานที่ต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ต้องดําเนินการคัดเลือกสถานที่ต้ังจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะบาง โดยคํานึงถึงความปลอดภยั ไม่เสี่ยงต่อการเกิดซํ้า มีการคมนาคมท่ีสะดวก
มคีวามพร้อม ของสาธารณูปโภค เชน่ ประปา ไฟฟ้า รวมทั้งต้องกําหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พัก
พงิชัว่คราวให้ชดัเจน

(4.3.2) กําหนดให้มีปัจจัยความจําเป็นข้ันตํ่าของศูนย์ พักพิงชั่วคราวท่ีเหมาะสม
ตามมาตรฐานสเฟียร์

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้กําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ)
ท้ังนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอํานวยการตามความเหมาะสม

(4.3.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จําเป็น
ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว

(4.4) แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)

แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทํา
แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรนุแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรได้ แผนการบรหิารความต่อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(2) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(3) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
(4) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตงิาน เช่น ทมีอพยพทมีปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ

- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ข้ันตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
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(4.5) การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการดําเนินการแจ้งเตือนภัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมายรวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพื่อให้หน่วยงาน
และ/หรือบุคคลท่ีกําลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ติดตาม
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดยระบบเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)
จะมุ่งเน้นกระบวนการดําเนินการต้ังแต่ต้นทางในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยัง
หน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้

(4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดําเนินการจัดหา ติดต้ัง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และประชาชนซ่ึงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ตามแผนภาพท่ี 4-1 ได้แก่

แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบสําคัญของระบบการเตือนภัย

(1) การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และคํานึงถงึการเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อนํามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้
ตรงกับพ้ืนท่ีที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงไม่ควรดําเนินการเพียงคร้ังเดียว
ควรมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพื้นท่ี

(2) การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ (Monitoring and Forecasting)
เป็นข้ันตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนเชิง
พื้นที่ในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจําลองการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก (Data
Analytical BIG DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อให้การคาดการณ์มีความ
ถูกต้อง แม่นยํา ครอบคลุม และรวดเร็ว

(3) การแจ้งเตือนภัยและการส่ือสาร (Dissemination_and Communication)
ต้องจัดทําข้อความ หรือคําแจ้งเตือนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากที่สุด (เวลา
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ท่ีจะเกิดสาธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ)
เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสือ่สาร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตอืนภยัให้ครอบคลุมพื้นท่ีเสีย่งภยั

(4) ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้ง เ ตือนภัย (Public
Awareness and Response Capability) เม่ือชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือนแล้ว
ต้องรู้เท่าทันภัยโดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดข้ึน ตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย

(4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ ภัยธรรมชาติ
มีระยะเวลาในการเกิดท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้งเตือนภัย
ตามแต่ละประเภทของสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้

(1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ช่ัวโมง
พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย

3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก
และความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสําคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย

4) จดัให้มีอาสาสมคัรและเครือข่ายเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง โดยใช้ระบบการสื่อสาร เคร่ืองมือแจ้งเตือน
ภัยของชุมชน

การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้ง
ทําหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การ
บริหารส่วนตําบลโจดม่วง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งชี้ว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนใน

พ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ระยะเวลาสําหรับ
การแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูล
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ข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทําความเข้าใจ
กับข้อมูลท่ีได้รับ

(3) การแจ้งเตือนภัย
หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า

รอ้ยละ 60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชน
ในพื้นท่ีเสี่ยงภยั ในการเตรียมความพร้อมรบัมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้

คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ท่ีจะเกิดสาธารณภัย
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา)
แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน

ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี ให้นําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย

การเตรียมความพรอ้มรับมือ เช่น อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
ทั้งน้ี ระยะเวลาในการแจง้เตือนล่วงหนา้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และประเภทของ

สาธารณภยั เช่น ดินโคลนถล่ม/นํ้ าป่าไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจง้เตือน 1-2 วนั ในขณะท่ีธรณีพิบติัภยัสึนา

มิจะมีระยะเวลา 1-2 ชัว่โมงในการแจง้ใหอ้พยพโดย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย
ดงันี้

(1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือน
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง การปกครองท้องที่ ได้แก่ กํานัน
และผู้ใหญ่บ้าน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพ้ืนที่ ให้กับกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนท่ัวไป

(2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง
นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดใชเ้ป็นสญัญาณเตอืนภัยประจําหมู่บ้านหรือตําบล หรอืแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line)

(4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหผู้อ้าํนวยการท้องถ่ินสัง่การใหอ้พยพไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือ

พ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานราชการ มูลนิธิ องคก์ร หรือเอกชนไดจ้ดัเตรียมไว้ โดยกําหนดแนวทางและขั้นตอนการ

ปฏิบัติ รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ สําหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกบัสาธารณภยัท่ี

วิธีการแจ้งเตือนภัย

แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทาง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง /สถานีโทรทัศน์
- วิทยุสมัครเล่น โทรศัพท์มือถือ /โทรสาร
- หอกระจายข่าวเสียงตามสาย
- ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน
- แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ฯลฯ

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน
- ส่วนราชการภายในอําเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
- กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (พ้ืนท่ีเส่ียงภัย) เช่น
กลุ่มผู้ประกอบการ

เฝ้าระวงั ติดตาม

ชีวติและ

ทรัพยสิ์นการแจง้เตือนล่วงหนา้ การแจง้เตือนภยั การรับมือ
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เกิดข้ึน โดยจะประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เช่น ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต กองกําลังทหาร

เป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้ งน้ี หากเกินศักยภาพท่ีจะรับมือกับ

สถานการณ์ได้ ใหร้ายงานกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอทราบทนัที
แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย

แผนภาพท่ี 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

(4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน
ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั เพื่อทําให้การเตือนภัยมีความแม่นยํา น่าเชื่อถือและมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) นําเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ ติดตาม
สถานการณ์การเกิดสาธารณภัย

(2) จัดทําระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดว่าจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในการแจ้งเตือนภัย

(3) จัดวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบสื่อสารสํารอง
 ระบบส่ือสารหลักท่ีกําหนดไว้ คือ ............1669...............................
 ระบบส่ือสารสํารองท่ีกําหนดไว้ คือ ....06-10939921.....................

(4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้
และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในตําบล
และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบเตือนภยัท่ีมีความแตกตา่งกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น

(5) จดัใหม้ีการฝกึกระบวนการระบบเตอืนภัยเพ่ือเป็นการทดสอบแผนปฏิบัตกิาร
แผนเผชิญเหตุ ข้ันตอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใหน้ําเทคโนโลยมีาสนับสนุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผนที่ เ ส่ียงภัย แอพพลิเคชั่น จัดทํา Web Service ในการนําเสนอข้อมูลและ Mobile
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Application เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง
ผา่นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอื่นท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

(4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย
(4.6.1) จัดทําแผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้

และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4.6.2) จัดให้มีส่ิงของสํารองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่ม เต็นท์ ที่พักชั่วคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เคร่ืองจักรกล
สาธารณภยั อุปกรณ์เครือ่งมือพเิศษสําหรับแต่ละประเภทภัย วัสดสุิ้นเปลือง รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

(4.6.3) จัดให้มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูล
สาธารณภัย รวมถึงผู้เช่ียวชาญพิเศษ การเตรียมความพรอ้มด้านทรัพยากรเพ่ือเป็นการสรา้งความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร และมูลนิธิต่าง ๆ

(4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับ
สาธารณภัย ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากร
ที่จําเป็นต้องใช้ การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบํารุงรักษา การฝึกทักษะความชํานาญ
ในการใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ การจัดทําฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร
รวมท้ังระบบการระดมสรรพกําลัง การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดทําคู่มือปฏิบัตงิาน

(4.6.5) จัดทําคําของบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม
การเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้วยการกําหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจ
และความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงเป็นแนวทางในการนํา
เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน
สังคม และประเทศต่อไป

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้กําหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายสําคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้ความสําคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดให้เป็นนโยบายสําคัญของท้องถิ่น
(1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเส่ียง

จากสาธารณภยั ได้แก่ การร่วมจดัทาํแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระบุแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัไวใ้นแผนพฒันา

ท้องถิ่น และสนบัสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐร่วมกบัเอกชน ในกระบวนการวางแผน และ

ขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณ

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั
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(1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุ

และการฟ้ืนฟู เช่น งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น

(1.3) สร้างความเขม้แข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน

(1.4) จดัทาํแผนรองรับการดาํเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิด

สาธารณภยัข้ึน เพ่ือเป็นการเร่งใหก้ารดาํเนินงานหรือการใหบ้ริการแก่ประชาชนกลบัมาใหเ้หมือนภาวะปกติ

(1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้เอกชนเขา้มา

มีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัสร้าง ปรับปรุง และพฒันาการบริหารจดัการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้น

พื้นฐาน รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่กําหนด
เช่น จัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการนํานโยบายการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ

(2) แนวทางปฏิบตัิในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัของชุมชน

ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง
มีภูมปิัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
หรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
สาธารณภัยของชุมชน ดังนี้

(1) การทําความเข้าใจเร่ืองการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทําเป็น
แผนลดความเส่ียงภัยของชุมชน

(2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง

(4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม

(5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น

(6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ําท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ํา เป็นต้น

(7) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย
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บทท่ี 5

การปฏิบัติขณะเกิดภัย
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การจดัการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ

การจดัการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบติัการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภยั

รวมทั้ งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้า ท่ี และ

ประชาชน โดยให้ยดึถือวา่การรักษาชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นเร่ืองเร่งด่วนลาํดบัแรก ท่ีจะตอ้ง

เร่งเขา้ระงบัเหตุ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งน้ี การจดัการในภาวะฉุกเฉินตอ้งให้ความสําคญั กบัมาตรฐาน

เอกภาพ ดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า โดยการจดัโครงสร้างองค์กรปฏิบติั

ระบบการจดัการทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพยสิ์น ทรัพยากร

สภาพแวดลอ้ม และสังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้

เพื่อให้สามารถ เผชิญกบัเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนได้

5.1 แนวคิดการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

5.1.1 มาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

ให้มีการจดัการในภาวะฉุกเฉินภายใตรู้ปแบบ ระบบ และความเขา้ใจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั

เพ่ือใหก้ารจดัการสาธารณภยัสามารถเช่ือมต่อพ้ืนท่ีและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ไดท้นัที โดยการนาํระบบ

การบญัชาการเหตุการณ์มาบงัคบัใชก้บัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเขา้ปฏิบติัการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน

5.1.2 เอกภาพการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

ให้มีการกาํหนดลาํดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าท่ีและ

ภารกิจจากผูใ้ด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลกัในการเผชิญเหตุสาธารณภยัท่ีเกิดขึ้น หน่วยงานใดทาํหนา้ท่ี

สนบัสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ดว้ยการกาํหนดแนวทางปฏิบติั (วตัถุประสงค)์

กลยุทธ์/ยุทธวิธีท่ีชดัเจน ซ่ึงจะทาํให้เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภยั

ท่ีเกิดข้ึนสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ

5.1.3 ความยดืหยุน่ของโครงสร้างองคก์รการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างองค์กรปฏิบติัท่ีมีความยืดหยุ่น

เพ่ือให้สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกประเภทและทุกขนาด เน่ืองจากต้องอาศยัการ

ประสาน การดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงาน ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี พ้ืนท่ีรับผดิชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพ
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ท่ีหลากหลาย ดงันั้น โครงสร้างขององคก์รปฏิบติัจึงตอ้งมีความยืดหยุ่นสอดคลอ้งกบัแต่ละสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน โดยอาจปรับเปล่ียนทั้งจาํนวนบุคลากร บทบาทหนา้ท่ี และกิจกรรม

5.2 เป้าประสงค์

5.2.1 เพ่ือยกระดบัมาตรฐานระบบจดัการสาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยา่ง มีมาตรฐาน ยดืหยุน่

และเป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เ กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

5.2.2 เพ่ือใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บความช่วยเหลือบรรเทาทุกขอ์ยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง และทนัต่อเหตุการณ์

5.2.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัใหน้อ้ย

ท่ีสุด

5.4 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

การสร้างมาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉินอยา่งมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภยั

ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การ

สนบัสนุนการตดัสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมเป็นมาตรฐานเพ่ือให้

การจดัการ ในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

(1) แนวทางปฏิบตัิในการแจง้เตือนภยัของหน่วยงานภาครัฐในการจดัการสาธารณภยั

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซ่ึงกําหนด

ระดบัของสถานการณ์สาธารณภยั สาํหรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการแจง้เตือนภยั และเพ่ือเป็นแนวทางให้

หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปปรับใชต้ามภารกิจ/หนา้ท่ีของหน่วยงานในการจดัการสาธารณภยั โดยกาํหนด

ความหมายของสีตามสถานการณ์ของสาธารณภยัไว้ 5 ระดบั ดงัน้ี

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะอนัตรายสูงสุด ให้อาศยัอยูแ่ต่ในสถานท่ีปลอดภยั

หรือตอ้งอพยพไปยงัสถานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตามขอ้สัง่การ

สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ีกําลังควบคุม

สถานการณ์ ใหอ้พยพไปยงัสถานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตามแนวทาง

ท่ีกาํหนด

สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอนัตราย มีแนวโน้มท่ีสถานการณ์จะ

รุนแรงมากข้ึน ให้จดัเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํ

กลยทุธ์ท่ี 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ
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สีนํ้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเฝ้าระวงั ใหติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด

สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะปกติ ใหติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารเป็นประจาํ

(2) แนวทางปฏิบตัิในการจดัการเมื่อเกิดสาธารณภยัตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั พ.ศ. 2550

(2.1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

ดาํเนินการดงัน้ี

(2.1.1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโจด

ม่วง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เขา้ดาํเนินการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และใหแ้จง้ผูอ้าํนวยการอาํเภอศิลาลาด และผูอ้าํนวยการจงัหวดัศรีสะกษ ทราบ

ทนัที

(2.1.2) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินหลายคน ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินคนหน่ึงคนใดจะใชอ้าํนาจหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนก็ได้

แลว้ใหแ้จง้ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว

(2.1.3) กรณีผูอ้ ํานวยการท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ีของตน

ให้แจง้ให้ผูอ้าํนวยการอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการจงัหวดัแลว้แต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป

(2.1.4) ผูอ้าํนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียงมีหนา้ท่ีสนับสนุนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแก่ผูอ้าํนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีติดต่อหรือ

ใกลเ้คียงนั้น

(2.1.5) เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน เจา้พนกังานท่ีประสบเหตุมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ดาํเนินการ

เบ้ืองตน้เพื่อระงบัภยันั้น แลว้รีบรายงานให้ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจาํเป็นอนัไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ ให้เจา้พนกังานมีอาํนาจดาํเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุม้ครองชีวิตหรือป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่

บุคคลได้

(2.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพื่อทําการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผู้อํานวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินน้ันเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกล่าว

(2.1.7) ใหผู้อ้าํนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบสาํรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และทาํ

บญัชีรายช่ือผูป้ระสบภยัและทรัพยสิ์นท่ีเสียหายไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมทั้งออกหนงัสือรับรองใหผู้ป้ระสบภยั

ไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู

(2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิ่ง (ระดบั 4) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอาํนาจสั่งการผูบ้ญัชาการ ผูอ้าํนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหด้าํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัรวมตลอดทั้งให้
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ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอาํนาจเช่นเดียวกบัผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ

และผูอ้าํนวยการแต่ละระดบั

(3) แนวทางปฏิบตัิในการจดัต ั้งองคก์รปฏิบตัิการจดัการในภาวะฉุกเฉิน

(3.1) การจดัต ั้งองคก์รปฏิบตัิในการจดัการในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

ทําหน้าท่ี เป็นกลไกท่ีเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Operation Centre : EOC) เพ่ือให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์หนึ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบ
และโครงสร้างภายในองค์กรที่จําเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ศปก.อปท.) ข้ึน โดยมี
ผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพ่ือทําหน้าทีจ่ัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา
ธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลกุง ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

(3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

ท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ

ศูนยป์ระสานการปฏิบตัิ

ศูนยข์อ้มูลประชาสัมพนัธ์ร่วม

ส่วนปฏิบตัิการ ส่วนอาํนวยการ ส่วนสนบัสนุน

ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ิน

พื้นท่ี

กลุ่มภารกิจ

หน่วยสถานการณ์

หน่วยทรัพยากร

หน่วยเอกสาร

แผนกการเงินแผนกบริการแผนกสนบัสนุน

หน่วยจดัหา

ส่ิงอุปกรณ์

หน่วยสนบัสนุน

ภาคพื้น

หน่วยสถานท่ี

หน่วยพสัดุ

หน่วยจดัซื้อ จดัจา้ง

หน่วยการเงิน บญัชี

หน่วยเสบียง

หน่วยแพทย ์

หน่วยส่ือสาร
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แผนภาพที่ 5-1 : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

(3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีดังนี้
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูล

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดข้ึน โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามท่ี
ผู้อํานวยการท้องถ่ินเห็นสมควร

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสมัพันธร่์วม มหีน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กบัส่วนต่าง
ๆเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการ ทาง
จิตวิทยามวลชน

(3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษา
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมี
และวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต

(3.2.4) ส่วนอํานวยการ มีหน้า ท่ี ติดตามสถานการณ์ วิ เคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการ
สนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดําเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

(3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจําเป็น เพื่อให้การ

จัดการในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน

(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน
และการบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ

ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 53

- ผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
- ผู้อํานวยการโรงเรียนในพื้นที่
- ผู้นําชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
- ฯลฯ

ท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ

แผนภาพที่ 5-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อํานวยการท้องถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่

ผู้อํานวยการท้องถิ่น

ศูนยป์ฏิบตัิการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจด

ส่วนปฏิบตัิการ

- รองนายก คนที่ .....1.......
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย
- กองช่าง/ส่วนโยธา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล

- กํานัน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี...4..........
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ...
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

ส่วนสนบัสนุนส่วนอาํนวยการ

- ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง

- สํานัก อบต. โจดม่วง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี....8.......

- สมาชิกสภา /อบต. โจดม่วง
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

- รองนายก คนที่ ....2........
- กองสวัสดิการและสังคม
- สํานักการศึกษา
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม
- กองคลัง
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี...10..........
- สมาชิกสภา อบต.โจดม่วง
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.

/ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

- กองวิชาการและแผนงาน
(เทศบาล)

- สํานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
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(3.3) ผูม้ีอาํนาจหน้าท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็น

เอกภาพและชดัเจนแต่ละระดบัต ั้งแต่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั อําเภอ และระดบัทอ้งถ่ิน (ตามแผนภาพท่ี 5-3)

(4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
(4.1) การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภยั

กรณีเกิดสาธารณภยัตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเป็นที่ทราบโดยท่ัวไปในเขตพื้นที่น้ัน ให้มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต ก

ทม. (มาตรา 32)

แผนภาพท่ี 5-3 การกําหนดบุคคลผู้มีอํานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

สา
ธารณ
ภัย

ควบคุมและกาํกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัว่

ราชอาณาจกัร (มาตรา 13)

ควบคุมและกาํกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.

เจา้พนกังาน และอาสาสมคัร ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร (มาตรา

14)

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

จงัหวดั (มาตรา 15)

ช่วยเหลือ ผอ.จงัหวดั และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี ผอ.จว.

มอบหมาย (มาตรา 18)

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35)

รับผิดชอบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสา-

ธารณภยัในเขตของตน และมีหนา้ท่ีช่วยเหลือ ผอ.กทม.

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (มาตรา 36)

รับผิดชอบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัและบรรเทา-

สาธารณภยัในเขตทอ้งถ่ินของตนและมีหนา้ท่ีช่วยเหลือ ผอ.

ทอ้งถ่ิน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (มาตรา 20)

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตของ

ตนและมีหนา้ท่ีช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย (มาตรา 20)

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมาย

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ (รมว.มท.)

รองผูบ้ญัชาการ (ปมท.)

ผูอ้าํนวยการกลาง (อ.ปภ.)

ผอ.จงัหวดั (ผวจ.)

รอง ผอ.จงัหวดั (นายก อบจ.)

ผอ.กทม. (ผว.กทม.)

รอง ผอ.กทม. (ปลดั กทม.)

ผูช่้วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต)

ผอ.อาํเภอ. (นายอาํเภอ)

ผอ.ทอ้งถ่ิน

(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา)

ผช.ผอ.ทอ้งถ่ิน

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา)

สาธารณภยั

ร้ายแรงอยา่งยิง่
ส่ังการให้
ดําเนินการ
อย่างหน่ึง
อย่างใดเพ่ือ
ป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย
/

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ี
กําหนด

(มาตรา 31)

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต

อาํเภอของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

(มาตรา 19)

ช่วยเหลือผูบ้ญัชาการ มีอาํนาจบงัคบับญัชาและสั่งการ ตามท่ี

ผูบ้ญัชาการมอบหมาย (มาตรา 13)
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สาธารณภยัทนัที หรือในกรณีเพ่ือประโยชน์ต่อการจดัการสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวตามขอ้เท็จจริงท่ี

ปรากฏ และใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน สามารถดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดต้ามระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกส็ามารถออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภยัได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(4.1.1) เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ีใดใหก้องอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและหรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด.... ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัย

(4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ ให้ผู้อํานวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้

(1) ระบุประเภทสาธารณภัย
(2) สาเหตุการเกิดสาธารณภัย
(3) ช่วงเวลา ท่ีเกิดสาธารณภัย
(4) พื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย
(5) ผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี กําหนดให้มีการออกประกาศเขตพื้นท่ี

ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อํานวยการจังหวัด / ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด / ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรซ่ึีงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

(4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส่้วนราชการนาํเงินทดรองราชการมาใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลือ

หรือสนบัสนุนการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจาํเป็นและเหมาะสม เม่ือเกิด

ภยัพิบติักรณีฉุกเฉินข้ึนในทอ้งท่ีหน่ึงทอ้งท่ีใด โดยมุ่งหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ

ผูป้ระสบภยัพิบติั แต่มิไดมุ่้งหมายท่ีจะชดใชค้วามเสียหายให้แก่ผูใ้ด ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติัใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 56

เม่ือภยัพิบติักรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใด ให้ผูมี้อาํนาจดาํเนินการประกาศให้ทอ้งท่ี

นั้น เป็นเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ดงัน้ี

พื้นท่ี ผูม้ีอาํนาจ

กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัร่วมกบัคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ

ภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.)

หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ก็ให้มีอํานาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไปก่อนไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากก.ช.

ภ.จ.

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องกําหนดพื้นท่ี
และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ันด้วย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(5) แนวทางปฏิบตัิในการตดัสินใจยกระดบัการจดัการสาธารณภยั

ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อํานวยการใช้เกณฑ์หรือเง่ือนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
ยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้

เกณฑ/์เงื่อนไข ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุเงื่อนไข

(1) พื้นท่ี พ้ืนท่ีใชส้อยในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ และความเสียหาย

(1.1) พ้ืนท่ีทางการเกษตรและปศุสตัว์

(1.2) พ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ

(1.3) พ้ืนท่ีอยูอ่าศยั (จาํนวนหลงัคาเรือน)

(1.4) พ้ืนท่ีทางธรรมชาติ

(2) ประชากร จาํนวนและลกัษณะของประชากรในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ

(2.1) จาํนวนผูไ้ดรั้บผลกระทบ

(2.2) จาํนวนผูอ้พยพ

(2.3) จาํนวนผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ

(3) ความซบัซอ้น ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซอ้น และเง่ือนไขทางเทคนิคของ

สถานการณ์

(3.1) ความรุนแรงของภยั ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภยั การ

เกิดภยัต่อเน่ือง

(3.2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสถานท่ี

สาํคญัและเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ

(3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พ้ืนท่ี ท่ีจะเสียหายต่อไป
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เกณฑ/์เงื่อนไข ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุเงื่อนไข

ระยะเวลาท่ีการดาํเนินกิจกรรมปกติท่ีตอ้งหยุดชะงกั ระยะเวลาท่ีตอ้ง

ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาท่ีต้องช่วยฟ้ืนฟู

เบ้ืองตน้

(4) ศกัยภาพดา้นทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบติังานจากทรัพยากร

(4.1) กาํลงัคน ทั้งของหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้ง

อาสาสมคัรหน่วยต่าง ๆ

(4.2) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้

ตามแต่ลกัษณะทางเทคนิคของภยั

(4.3) ปัจจยัยงัชีพสาํหรับแจกจ่ายแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบของหน่วยงานหลกั
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก

(4.4) แหล่งท่ีมาและจาํนวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี

(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อํานวยการ

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่าง ๆ

(5.1) ขอบเขตการปกครอง

(5.2) การประเมินศกัยภาพในการจดัการสาธารณภยั

ทั้ งน้ี ให้ใช้เกณฑ์เ ง่ือนไขทางด้านพื้นท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากร

และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งประกอบกนัเป็นเกณฑใ์น

การนาํเสนอเพื่อยกระดบัการจดัการสาธารณภยั

(6) แนวทางการปฏิบตัิในการอพยพ

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่น้ันจะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
มีอํานาจส่ังอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ัน ออกไปจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการอพยพก่อนเกิด
สาธารณภัย และจัดให้มีกําลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน
โดยให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้

(6.1) การอพยพเคล่ือนย้าย
(6.1.1) การตัดสินใจอพยพ

(1) ในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วงในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย

(2) ในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบลโ
จดม่วง เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโจดม่วง ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน เบอร์โทรศัพท์......085-0247938..............

(6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร
นํ้าด่ืม เท่าท่ีจําเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว
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(6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือ
ผู้นําหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ

(6.1.4) จัดลําดับความสําคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพท่ีต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณา
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม

(6.1.5) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและท่ีพักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าท่ี โดยจัด
ระเบียบพ้ืนที่พักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
เพื่อการฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้โดยใหก้องสวัสดิ์การ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นท่ีที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
จัดระเบียบการจราจรในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือรองรับการอพยพ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถดําเนินการอพยพเคล่ือนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ
สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สํานักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
และพื้นท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ โดยให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัหากไม่เพียงพอประสานหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี

(6.1.9) ให้มีการจัดทําทะเบียนเพื่อตรวจสอบจํานวนผู้อพยพและผู้ท่ียังติดค้างในพื้นที่
โดยให้กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลัก

(6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ โดยให้ รพ.สต.
และโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ร่วมกันดําเนินการ

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัด
กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม

(6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดกําลังดูแล
บ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอ ให้ใช้กําลังสนับสนุนจาก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลม
เส่ียงต่อการสูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาดจนกว่า
สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพื้นที่ได้ โดยไม่มีความเส่ียง พร้อมทั้งให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง

(6.1.13) จัดหาพ้ืนที่รองรับสําหรับการอพยพสัตว์เล้ียง โดยขอให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
ร่วมกับกองช่าง ดําเนินการสํารวจ จัดทําบัญชี ประชาชนผู้เล้ียงสัตว์ และผู้ประกอบการ รวมทั้ง จัดเตรียม
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล สําหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้ประสานงานหน่วยงานท่ีมีเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ

(6.2) การยกเลิกสถานการณ์

(6.2.1) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับ
สู่ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความสับสน
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พร้อมท้ัง ให้มีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพ
กลับสู่พื้นท่ีอยู่อาศัยต่อไป

(6.2.2) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ
ตามลําดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตั้งต่อไป

(6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ให้ส่ง
มอบภารกิจที่ต้องดําเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานน้ันต่อไป เพื่อความต่อเน่ือง
ในการปฏิบัติงาน

(6.3) การอพยพกลบั

เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจนให้ผู้นําชุมชน
หรือผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ
โดยการจัดระเบียบและลํา ดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อ ยู่อาศัยเดิม
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ

(6.4) การอพยพส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง แบ่งประเภทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ง
กําหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า
โดยการดําเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ

1) แนวทางปฏิบตัิในการส่ือสารและโทรคมนาคม

(1) การเตรียมความพร้อมด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม
การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

มอบหมายให้.....นายจารุวัฒน์ กมล.......เป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุ...........-..........เพ่ือใช้เป็นความถ่ี
วิทยุกลางสําหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการ
ประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ
โดยกําหนดให.้..นายจารุวัฒน์ กมล...เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

(2) การปฏิบัติงานด้านส่ือสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(2.1) จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ท่ี

จําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็ว
อย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี

(2.2) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก
 หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................

หมายเลขโทรศัพท์..............087-7755645...................... โทรสาร....................-.....................................................
 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่....-.......หมายเลขโทรศัพท์..............-..............................

โทรสาร.................................-...............................

กลยทุธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบและเคร่ืองมือสนบัสนุนการเผชิญเหตุ
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แผนภาพที่ 5-4 : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

(2) แนวทางปฏิบตัิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน

ลําดับที่ ช่ือหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ

1 อําเภอศิลาลาด - - 081-7908611 -

2 อบต.กุง - - 062-8978555 -

3 อบต.คลีกล้ิง - - 063-7638886 -

4 อบต.หนอง
บัวดง

- - 091-8294484 -

5

6

ฯลฯ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล

โทรศพัท์ ..095-6064780.

โทรสาร …………………………….

สายด่วน 1669

กองอาํนวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัอําเภอ

โทรศพัท…์081-7908611……

โทรสาร

…………………………………………… กองอาํนวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั อบต.โจดม่วง

โทรศพัท/์โทรสาร ...087-7755645

โทรศพัท/์โทรสาร ............-...............

ความถ่ีวทิยุ ……-…………… MHz

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.............-...............
โทรศัพท์........................

กองอาํนวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

อบต . กุง
โทรศัพท์.062-8978554

องคก์รภาคเอกชน

มูลนิธิร่วมกตญัญู

โทรศพัท์ ..............-

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

การไฟฟ้าภูมิภาค

สาขาย่อย...........-...................
โทรศพัท์ ..............................

สถานตีาํรวจภูธร

โทรศัพท์...191.
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ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้
(2.1) เผยแพร่ข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้

และเข้าใจสถานการณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนด

ไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ส่ือสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว

เป็นปัจจุบนัและทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และลดความต่ืนตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู้

และความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง

(2.2) จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทําหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ
การกลั่นกรอง และรับรองข้อมลู เพือ่กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถกูต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม

(2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด

(2.4) ดําเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ
ข่ายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย
โทรโข่ง เป็นต้น

(2.5) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ีบอกถึง
อันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นท่ี
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด

(2.6) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้
ใหใ้ช้สญัลักษณ์การเตือนภยั เช่น ธง นกหวีด หรอืการเตือนภยัอืน่ท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แลว้

(3) แนวทางปฏิบตัิในการบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command)

ให้นําหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)

มาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ังการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการ

จัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพื่อให้สามารถปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ
หน่วยงาน และภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้

(3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์
(1) ความปลอดภัยท้ังผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
(2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล

(3.2) การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย
(3.2.1) การรายงานตัวและทรพัยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินในพื้นท่ีที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ

(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้
(1) การปฏิ บัติ การระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก เน้นการ ค้นหาผู้ รอดชี วิ ต

การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต

และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องครัว

(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน
และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ

(4) การปฏิบั ติ ก ารค้นหาหลั ง ระยะ 72 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง 3 วัน
ข้ึนไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกําลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

(3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านสถานการณ์

สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จําเป็น
โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง

(2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(2.1) นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน
(2.2) กําหนดแนวทางปฏบิัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสดุและมีความเสีย่งนอ้ยท่ีสดุ
(2.3) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปจัจัยความเส่ียงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ

สนับสนุนเพ่ิมเติม
(2.4) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจข้อมูล

สถานที่ ส่ิงที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย

(2.5) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้
การสัง่การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หวัหน้าหน่วยหรือผูค้วบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงาน
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ตวั ต่อผู้อยู่ในเหตกุารณ์ และตอ่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบตัิและภายหลังเสรจ็ส้ิน
ภารกิจ

(2.6) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์

(3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบ

ในการจัดการ สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมาก และผู้อํานวยการจังหวัดตดัสินใจยกระดบัการ
จดัการสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จะรับข้อสั่งการจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัไปปฏิบัติ โดยไดกํ้าหนดรูปแบบองค์กรปฏบิัติในระดับพืน้ท่ี ตามตารางท่ี 5-1

ตารางท่ี 5-1 : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่

ระดับการจัดการ
สาธารณภัย

องค์กรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย

ในภาวะปกติ

องค์กรรับผิดชอบ
ในภาวะฉุกเฉิน

(เม่ือเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

ผู้บัญชาการ
(ผู้มีอํานาจ

ตามกฎหมาย)

ระดับ 1
(อําเภอ/เทศบาล

เข้าควบคุมสถานการณ์)

กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี
- กอปภ.ทน. .......1..........แห่ง
- กอปภ.ทม. ..........1.......แห่ง
- กอปภ.ทต. .....1...........แห่ง

กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
(กอปภ.อ.)

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน
โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง

- ศู น ย์บัญชาก าร เ ห ตุก า ร ณ์
อําเภอ (ศบก.อ.)
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง

ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น

ผู้อํานวยการ
อําเภอ

(4) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กําหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบเข้าพ้ืนที่ประสบภัย
- สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้

หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอปุกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสงูมาใชใ้นการกู้ภยั

ตารางท่ี 5-2 : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
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ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ส่วนอํานวยการ
2 รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล โ
จดม่วง และกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือ
จะได้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด

ส่วนอํานวยการ

3 ออกสํารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเข้าสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย

ส่วนอํานวยการ

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ

แก้ปัญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซํ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย

ส่วนอํานวยการ

5 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอํานวยการ

6 แจ้งเตือนประชาชน
(1) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(2) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง

โดยส่ือ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย

บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมท้ังวิธกีารแจ้งเหตุ โดยต้องแจง้เตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิน้สุด
(4) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถ

ใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีได้
มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น

ส่วนอํานวยการ

7 อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อํานวยการท้องถ่ิน ผู้อํานวยการอําเภอ
ตามลําดับ

ส่วนปฏิบัติการ

8 กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)

ส่วนอํานวยการ



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 65

ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
9 ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย

(1) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย
(2) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง

จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย

ส่วนสนับสนุน

10 กําหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น.....4........โซน ประกอบด้วย

โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่...10.. มีผู้ใหญ่บ้านหมู่..10... รับผิดชอบพื้นท่ี
โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่..4..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.....4... รับผิดชอบพื้นท่ี
โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่...8.... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.....8... รับผิดชอบพื้นท่ี

โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่.....7..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่...7.... รับผิดชอบพื้นท่ี
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนท่ี

ส่วนอํานวยการ

11 จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อควบคุม

สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว

ส่วนปฏิบัติการ

ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน
เข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย

ส่วนปฏิบัติการ

12 การเผชิญเหตุ
(1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ให้ความสําคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้

(1.1) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด

(1.2) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(1.2.1) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน

ในพื้นท่ีประสบภัย
(1.2.2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร

ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย
(1.2.3) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความจําเป็นของ

สถานการณ์ภัย
(1.2.4) กรณีพื้นที่ ใดเป็นพื้นที่ วิกฤต ไม่สามารถเข้า พ้ืน ท่ี

โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตํารวจในพื้นท่ี หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

(1.2.5) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน

ส่วนปฏิบัติการ



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 66

ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ

(1.2.6) ระดมกําลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย

(1.27) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้ รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้

(1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําด่ืม เครื่องยังชีพที่จําเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง
(2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) ให้ความสําคัญในการ

ค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว
ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(2.1) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น เพื่อกําหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทําบัญชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(2.2) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์
ท่ีจําเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให้เพียงพอ

(2.3) จัดส่งปัจจัยส่ีที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น้ําด่ืม
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว

(2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาสาธารณภัย
พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย

(2.5) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว

(2.6) ตัง้ศนูย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปน็แหล่งขอ้มูลในการติดตอ่
ประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติได้
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให้ความสําคัญกับการ

ค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น อาหาร
น้ําด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

(3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและให้บรกิารทางการแพทย์
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ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(3.3) การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น
(4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน

การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นลําดับแรกก่อนการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน
ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ตลอดจนการสับเปล่ียนกําลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

13 ปกป้องสถานท่ีสําคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

ส่วนปฏิบัติการ

14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ) ส่วนสนับสนุน
15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
เช่น อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย

ส่วนสนับสนุน

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีสํารวจและจัดทําขอ้มูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อําเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น

ส่วนอํานวยการ

17 จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์รว่ม
เพื่อทําหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สําหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม

ศนูย์ข้อมลู
ประชาสัมพันธ์

ร่วม

18 - กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคลให้เปน็ไปตาม
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
- กําหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรอืนําศพไปตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ

ส่วนปฏิบัติการ

19 เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ียุ ติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ

ส่วนอํานวยการ
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ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย

20 อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา

ชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ

ส่วนปฏิบัติการ

21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออําเภอ
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลกุง และกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ส่วนอํานวยการ

(1) แนวทางปฏิบตัิในการขอใชเ้งินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน

เม่ือเกิดภยัพิบติักรณีฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนท่ีใด ให้ผูมี้อาํนาจดาํเนินการประกาศให้ทอ้งท่ีนั้น

เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลงัว่าดว้ยเงินทดรอง

ราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน และหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์

บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ของผูป้ระสบภยัพิบติั แต่มิไดมุ่้งหมายท่ีจะชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่ผูใ้ด

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีพและความเป็นอยูข่องประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมใหคื้น

สู่สภาพเดิมอนัเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไดก้าํหนดวงเงินทดรองราชการของส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไวใ้นระเบียบน้ี และให้การขอใช้วงเงินทดรอง

ราชการดาํเนินการตามวธีิการและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบใหถู้กตอ้ง

(2) แนวทางปฏิบตัิในการประเมินความเสียหายและความตอ้งการความช่วยเหลือ (Damage

and Need Assessment : DANA)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ประเมิน

สถานการณ์ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัยตามหลักการด้าน

มนุษยธรรมในเบ้ืองตน้ (Early Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากสาธารณ

ภัยในช่วงของการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขณะท่ีสถานการณ์สาธารณภัยกาํลงัดาํเนินอยู่ โดยมีการ

ประเมินความเสียหายทางกายภาพและการประเมินความตอ้งการรับความช่วยเหลือของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

กลยทุธ์ท่ี 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบตัิในการบรรเทาทุกข์
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(Damage and Need Assessment) หรือ DANA เ พ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการให้ความ

ช่วยเหลือไดอ้ยา่งครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บความช่วยเหลือในระยะเวลาส้ัน ๆ เพ่ือให้

ผูป้ระสบภัยสามารถดํารงชีวิตในสถานการณ์ สาธารณภัยดังกล่าวได้อย่างปลอดภยั และวิเคราะห์

ความสามารถของผูป้ระสบภยั ในการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉินดว้ยตนเอง รวมทั้งความตอ้งการความ

ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้ าด่ืม การรักษาพยาบาล

สุขอนามยัและการกาํจดัส่ิงปฏิกลู ความช่วยเหลือดา้นสุขภาวะ ท่ีพกัพิง อุปกรณ์ยงัชีพ เป็นตน้ การประเมิน

น้ีเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการปฏิบติังานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัให้อยู่รอด

ปลอดภยั โดยมีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี

(2.1) การประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบเบ้ืองตน้ (initial assessment) ใหด้าํเนินการภายใน

3 ชัว่โมงแรก โดยรวบรวมขอ้มูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบ้ืองตน้ (ขอ้มูลก่อนเกิดภยั ขอ้มูลจาก

หน่วยงานต่างๆ รายงานจากส่ือต่าง ๆ เอกสารสรุปขอ้มูลสําคญั) เช่น ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลทรัพยากร

ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีประสบภยั ขอ้มูลดา้นการเกษตร เป็นตน้

(2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ดาํเนินการทนัทีภายหลงัจากเกิดสาธารณ

ภยัต่อเน่ืองไป 72 ชั่วโมง โดยเป็นการประเมินเพ่ือรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการทรัพยากรท่ีจาํเป็นทุกๆ ด้าน

ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ลําดับความสําคัญก่อน

และหลงัในการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ เพ่ือให้การดาํเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทนัต่อความ

ตอ้งการในภาวะฉุกเฉิน โดยใหค้วามสาํคญักบัการช่วยชีวติเป็นความเร่งด่วนในลาํดบัแรก

(2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ใหด้าํเนินการเม่ือภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง

หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพื้นท่ีประสบภัย ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟู
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องตามความจําเป็น ท้ังนี้ จําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือในแต่ละด้าน

การประเมินความเสียหายและความตอ้งการความช่วยเหลือ จะตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตามหลกัมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่น อายุ

เพศ เช้ือชาติ ศาสนา กลุ่มเปราะบาง

เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูลที่ได้มาทํา
การวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํารายงานสรุป
เสนอผู้อํานวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึงรวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าดื่ม
การรักษาพยาบาล สขุอนามัยและการกําจัดสิง่ปฏกูิล ความช่วยเหลือดา้นสุขภาวะ ท่ีพกัพิง อุปกรณ์ยังชพี เปน็ต้น

ทั้งน้ี ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น
ระยะท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form)
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(3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค
หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

พิจารณาเห็นว่า มีความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
ดําเนินการ ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
(3) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรอืทรัพย์สนิท่ีมีผู้บริจาคใหท้างราชการพ.ศ.2526

(4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547

กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรน้ันไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาคเอง

(4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล
เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผูรั้บผิดชอบจัดทาํรายงาน

พร้อมทั้งรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นสถานการณ์สาธารณภยั ดา้นการปฏิบติัการระงบับรรเทาสาธารณภยั

ดา้นการให้ความช่วยเหลือ และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น โดยให้คาํนึงถึงความถูกตอ้ง ความชดัเจน และรวดเร็ว

ตามแนวทางปฏิบติัดงัน้ี

(4.1) ให้ผูน้ ําชุมชนสํารวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น แล้วรายงานให้

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความตอ้งการเบ้ืองตน้

(4.2) ใหศู้นย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง รายงานสถานการณ์สา

ธารณภยั ต่อกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ/จังหวัด ตามลาํดบัชั้นท่ีเหนือข้ึนไป

(4.3)ใหก้องอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

รายงานสถานการณ์สาธารณภยัต่อกองอาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ/จังหวัด ตามลาํดบัชั้นท่ี

เหนือข้ึนไป

(5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ศูนยพ์กัพิงชัว่คราวเป็นสถานท่ีซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวส้าํหรับผูป้ระสบภยัท่ีจาํเป็นต้องยา้ยออก

จากท่ีอยูอ่าศยัเดิมเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยัจนไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์

จะส่ังการให้ดําเนินการเปิดศูนย์พักพิงข้ึน โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ
หรือที่อยู่อาศัยเดิมจะได้รับการฟ้ืนฟ/ูมีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้

ทั้งน้ี การบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหาร

จดัการศูนยพ์กัพิง โดยจะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานให้แก่ผูป้ระสบภยัไดอ้ย่างพอเพียง
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ทั้ งการบริการด้านโภชนาการอาหาร และนํ้ าด่ืม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึง

สุขาภิบาลและสุขอนามยั โดยจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราว
(1) จัดให้มีการทําทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยคํานึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม

เพื่อให้ทราบความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ทั้งขอ้มูลประชากร ขอ้มูลส่วนบุคคล

และรายงานใหศู้นยบ์ญัชาการเหตุการณ์ทราบ

(2) จัดให้มีอาหาร น้ําดื่ม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก
(3) จัดให้มีการกําหนดพื้นที่อาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผูอ้พยพ ซ่ึงหมายความรวมถึงขอ้จาํกดัทางการแพทย์ ประเดน็ทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายดว้ย

(4) ให้ศูนย์พักพิงช่ัวคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และท่ัวถึง

(5) จัดให้มรีะบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผูอ้พยพ

5.2 การบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว
(1) คัดเลือกสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซํ้าอีก

ต้องมีการคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพ้ืนที่ที่อยู่เหนือ
ระดับน้ําท่วม และต้องมีพื้นท่ีเป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นท่ีสําหรับคลินิก และสํานักงาน

(2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นท่ีสุดของการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จําเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้านธุรการ

(3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราวและการอํานวยความปลอดภัย
(3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพ

ในการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจํานวนประชาชนที่จะอพยพเข้ามา หากเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานท่ี
ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย

(3.2) จัดเตรียมสถานท่ีใหมี้ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานใหแ้ก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานข้ันต่ํา
(3.3) จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การส่ือสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล
(3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอกําลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่หรือใช้

กําลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ เพื่ออํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ

(4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดกําลังสายตรวจ

ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจขอรับ
กําลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ
แต่สิ่งสําคัญท่ีสุดคือข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรนําข้อมูลกลับมา
รายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทําให้ผู้อพยพหมดความกังวล
ในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
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(5) การอํานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ
ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น นํ้าบริโภค

น้ําอุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพื้นที่รักษาพยาบาล พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า
พื้นที่ออกกําลังกาย พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจํานวนผู้อพยพ และการจัดระบบ
รับของบริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค สํารวจความต้องการรับของบริจาค ตามลําดับความสําคัญสําหรับ
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม

(6) การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

จากทางส่ือทุกทางและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้
ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตั้งต่อไป

กําหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล)
หรือส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และจังหวัด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

5.3 การปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราว
เม่ือสถานการณ์ภยัยุติ และผูอ้พยพสามารถอพยพกลบัไปยงัท่ีอยู่อาศยัเดิมหรือท่ีอยู่อาศยั

ใหม่ใหด้าํเนินการ

(1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดทําทะเบียน
ผูอ้พยพกลบัอยา่งเป็นระบบ

(2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ
(3) ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งรายงานให้

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ท่ีรับผดิชอบทราบ

ทั้งน้ี ในทุกระยะการดําเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเป็นระยะ
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ

ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดทําคู่มือการบริหาร
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยขอความร่วมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการให้
คําแนะนําในการจัดทําคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บทท่ี 6
การปฏิบัติหลังเกิดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน

หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัย
ในระยะฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการดําเนินการ
เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย ให้กลับสู่
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สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการดําเนินการออกเป็น
3 ระยะ ได้แก่

1) ระยะสั้น เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ําขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายข้ันพื้นฐาน การจัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ

2) ระยะกลาง เป็นการดําเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัยให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย
ฟื้นฟูหรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพ
จิตใจ ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย

3) ระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม

6.1 แนวคิดในการฟ้ืนฟู
6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีเป็นมาตรฐานได้นําแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ มุ่งให้
ความสําคัญกับการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชน
หรือสังคมท่ีมีความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ทางด้านการฟื้นฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้
การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
2) ผู้ประสบภัยมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนตา่ง ๆ ที่จะดําเนินการ
3) การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการดําเนินการฟื้นคืนสภาพ และการสร้างใหม่
เสมอ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน 4) การดําเนินการซ่อม
สร้างให้เร็วข้ึนเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการดํารงชีวิต
(Building Back Faster) 5) การสร้างใหม่ให้มีความม่ันคงแข็งแรงกว่าเดิม (Building Back Stronger)
เพือ่ให้สามารถทนต่อสาธารณภัยในอนาคตได้ยาวนานข้ึน 6) การให้ความสําคัญกับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเสี่ยงท่ีมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากท่ีสุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตที่ไม่
คุ้นเคยให้เป็นส่ิงปกติใหม่ (New Normal) ในการรับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งน้ี หากรัฐสามารถดําเนินการฟื้นฟูได้ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการลงทุน
ด้านการฟ้ืนฟูท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟื้นสภาพ
และการซ่อมสร้างเป็นการดําเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน และมักจะถูกกําหนดไว้
เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ใ น แผนพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ถือเป็นมาตรการทางด้าน การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยท่ีรัฐจะต้อง ให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการเป็นลําดับต้น ๆ เพื่อสร้างความพร้อม
รับและฟ้ืนกลับเร็วให้แก่ ประเทศ ดัง
แผนภาพที่ 6-1

พฒันาใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม
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6.1.2 เครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
การประเมินเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีกําหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถนํามาวิเคราะห์
ประมวลผลและนําไปประกอบในการดําเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
โดยกระบวนการประเมินตามหลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
การเตรียมพร้อมการประเมินและการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะท่ี 1 เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบ้ืองต้น (Initial Assessment)
ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid
Assessment) ต่อจากระยะท่ี 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและดําเนินการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 น้ี จะใช้แนวทางการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ทั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการสํารวจภาคสนาม หลังจากนั้น ในระยะที่ 3 -
ระยะที่ 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเน่ืองมาจากระยะท่ี 2 ในรายละเอียดของแต่ละ
สาขาหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือนําข้อมูลการประเมินที่ได้ไปสู่กระบวนการวางแผนฟื้นฟูต่อไป
โดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)
เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพท่ี 6-2

แผนภาพท่ี 6-1 วงจรการจดัการสาธารณภยัสู่การพฒันาใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.
แผนภาพท่ี 6-2 กระบวนการประเมินเพ่ือการปฏบัิติงานดา้นการให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม

6.2 เป้าประสงค์

6.2.1 เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม
สอดรับกับความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตได้ตามปกติ

6.2.2 เพื่อให้พื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

6.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เป็นเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนําไปวิเคราะห์ ประมวลผล
และวางแผนในการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืนตามความจําเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย
ความสูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟื้นฟู

(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
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กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง สํารวจความ
ต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยใน
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น
ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดทํา
ฐานข้อมูล การสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืน
ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

(1.1) ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ
จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(1.2) องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วงสํารวจประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสา
ธารณภัยดังนี้

(1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือ

จากภายนอก
(3) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(1.3) สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรสํารวจ

ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ดา้นอาหาร การเงิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ ที่พักพิง สุขภาพ

สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้
คํานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัยเป็นพิเศษ

(2) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

(1.4) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว

(1.5) ดําเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรืองบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา

(ท้ังนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต)
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(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตัง้ระบบและกลไกในการประเมินความตอ้งการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) ให้ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จัดให้มีทีม
ประเมิน PDNA ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ

(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จัดทําแผน

ฟื้นฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยดําเนินการตามหลักการ ดังนี้
(1.1) การฟ้ืนฟูระยะส้ัน

เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ
สนองความต้องการที่จําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง
ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลโจดม่วงเป็นหน่วยงายหลัก โดยดําเนินการ
ดังนี้

(1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเล่ียงความซ้ําซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการ
รับการสงเคราะห์และฟื้นฟู

- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่
ต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย

- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผูป้ระสบภยัจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชพีใหแ้ก่บคุคลในครอบครวั

กลยทุธ์ท่ี 2 พัฒนาแนวทางบริหารจดัการดา้นการฟ้ืนฟู
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- เล้ียงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย

(1.1.2) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์
(1.1.3) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว
(1.1.4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ
(1.1.2) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย

เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยใ ห้กลับ สู่สภาพที่สามารถใช้ งานได้ ทั้ งนี้ ควรใ ห้ความสํา คัญกับการฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกําหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟพูื้นทีป่ระสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย
และขนย้ายขยะมูลฝอย

(2) ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ภยั ปรับสภาพภมิูทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

(3) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
- ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดศรีสะเกษและแขวงทางหลวงชนบท

จังหวัดศรีสะเกษ
- ระบบไฟฟ้า ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา

ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
(4) ให้ร้ือถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน

และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(5) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานที่ท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(6) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรง

ของอาคารเบ้ืองต้น การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ ดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษสํานักชลประทานท่ี....8..... โครงการชลประทานจังหวัด
ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(3) การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว
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(3.1) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเนื่องโดยการประสาน
และสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

- การฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น

- การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ท่องเที่ยว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

(3.2) สําหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากระยะกลาง
ซ่ึงอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอ
วางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดําเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความ
ขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการวางแผน และการ
กําหนดการประสาน ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

- ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย
ทั้งน้ี การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก

- ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดําเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์
ใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม

การฟ้ืนฟูใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นการนํามาตรการด้านการ
ฟื้นฟู ฟื้นสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพื่อวางแผนในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงใหม่
เกิดขึ้น และการปรับวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นส่ิงปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการนําผลการศึกษา วิจัย
นวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชส้นับสนุนในการฟืน้ฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
จัดให้มกีารวางแผนและดําเนินกจิกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้

มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการดําเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น
โดยจัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟ้ืนฟูให้มีสาระสําคัญ เช่น ระบุขอบเขต

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกวา่เดมิ (Build Back Better and Safer)
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ลักษณะสําคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู การระบุ
และติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในการวางแผน และการกําหนดการประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

(2) แนวทางปฏิบั ติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ และ
การบริการสังคม

เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถิ่นใน
การบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์

(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย
จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรย่ังยืนและความต้านทาน
ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งน้ี ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยหลัง
การเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก

(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วข้ึน โดยจะเกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปน้ี:
พลังงาน นํ้า เขื่อน การส่ือสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานที่ทําการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทําการสําหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ
การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

(5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ

ดําเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญ
ตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นที่กําหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ

(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟ้ืนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสู่สภาวะท่ีม่ันคง

และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับ
ตลาดสินค้าและบริการทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถ
พ่ึงพาตนเอง และมีความสามารถในการอยู่รอดข้ึนอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดที่
เปล่ียนไป การเปิดดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การดําเนินธุรกิจทําให้มีการจ้างคนงาน
การจัดหาบริการให้และตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซ่ึงเป็นการช่วยเหลือ
ชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทางการเงินในการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ที่มีความจําเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 หน้า 81

ทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นสําคัญ
ท่ีไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะท่ีเป็นรากฐานท่ีสําคัญสําหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

บทท่ี 7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโนม้การเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น
ทั้งการเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ทําให้การพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลก
จึงตระหนักถึงความสํา คัญในการยกระดับความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Partnership) เพื่อดําเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย

ในขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสาน
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ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการนําแนวคิดกรอบการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวข้อง
เช่น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นต้น มาเช่ือมโยง (Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความย่ังยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ยังต้องส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบ
การบูรณาการทรัพยากรท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)
เพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
(Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนที่คํานึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับอย่างรอบด้าน
และสมดุล อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
แบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมถึง
การประชุมหารือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยภายใต้
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ให้มีความม่ันคง (Security) มคีวามม่ังค่ัง
และย่ังยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมีเอกภาพ
มีพลัง (Synergy)

7.2 เป้าประสงค์
7.2.1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุน้สว่นในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
7.2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ
7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ

7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทาง

ของกรอบการพัฒนาระดับโลก องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จึงได้นําแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่ง
มุ่งเน้น การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี
จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ดําเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท้ังแบบทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้

(1) ให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน

(2) จัดทําโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยริเริ่ม
ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น
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(3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่การป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดทําแผนท่ี
เสี่ยงภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดทํากรอบและแผนการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นต้น

(4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกซ้อม
ด้านการจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น

บทท่ี 8

ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใ์ช้นวัตกรรมด้านสาธารณภยั

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานใหเ้กิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน โดยการพัฒนาคน
องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการทํางานที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม

ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืน โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน
บุคลากร องค์กรท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจความตระหนักและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและจัดการ
สาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถ่ีในการเกิดเพิ่มข้ึน มีลักษณะการเกิดท่ีไม่แน่นอน

ผันผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ทําให้การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนการจัดการสาธารณภัยและการสร้าง
การจัดการสาธารณภัยรูปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยใช้
กรอบแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
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เป็นแนวทางและวางรากฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้
ชุมชนหรือเมืองมีความสามารถรับมือและปรับตัวกับสาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City)
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น
การบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณค่า (Value Creation)
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีดีขึ้นเป็น

มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน

8.2 เป้าประสงค์
8.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศโดยนําระบบอัจฉริยะในการสรา้ง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
8.2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนรว่ม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder)

8.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย

สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถนํามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตั้งแต่
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและนํามาวิเคราะห์ประเมินผล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพร่สู่สาธารณะ

แนวทางปฏิบติัการพฒันาฐานขอ้มูลสาธารณภยัของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ดงัน้ี

(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้
แพลตฟอร์มที่กองอํานวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด เพ่ือให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโจด
ม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถนําระบบมาตรฐานกลาง

ฐานขอ้มูล ไปดาํเนินการจดัทาํ พฒันา ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

(1) ข้อมูลดา้นพ้ืนท่ีเส่ียงภยั

(2) ข้อมูลดา้นทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครือข่าย ผูเ้ช่ียวชาญ

(3) ข้อมูลข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
(4) ข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือ ความเสียหายและการฟ้ืนฟู

(3) แนวทางปฏิบัตใินการพัฒนาระบบวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสาธารณภยั

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย
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สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเสี่ยง
สาธารณภัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู
ท่ีมีความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และนําไปใช้ในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศ ด้านการจัดการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยั ภายใต้ระบบท่ีกองอํานวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักลางกําหนด

(4) แนวทางปฏิบัติในการจดัทาํระบบนาํเสนอขอ้มูลการเขา้ถึงขอ้มูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เช่น ระบบสืบค้น การคัดกรอง
วิเคราะห์ การแสดงผลด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศท่ี
กองอํานวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จําเป็นต้อง
ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
นอกจากนี้จําเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยเพ่ิม ขีดความสามารถให้บุคลากรด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมถึงประชาชน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ นําไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึน

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเส่ียง จากสาธารณภัย ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
กําหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ เอกชน ในพื้นท่ี เพื่อประยุกต์ใช้

ในงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสาน
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนป้องกันและลด
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย

กําหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม
พัฒนา องค์ความรู้ในด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

(3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย
กําหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา

สัมมนา อบรม สื่อออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏบิัติท่ีดี

(best practice) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐทุกระดบั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมคัร

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยั
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การสื่อสารเป็นกลไกสําคัญที่สนับสนุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน
ให้รับทราบอย่างทั่วถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบส่ือสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานการสื่อสารการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยั

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื่อสารความเส่ียงจากสาธารณภัย
สู่สาธารณะ

กําหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อ
สถานการณ์ เช่น การสร้างส่ือออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลความเส่ียงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคชั่นบน Smart
Phone เว็บไซต์รวมถึงเป็นช่องทางในการโต้ตอบ รับและส่งข้อมูลความเส่ียง โดยความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเท่ียว ที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และในระหว่างเกิด
สาธารณภัย

(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early
Warning System) ท่ีสามารถแจง้เตือนภัยท่ีหลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)

กําหนดให้มีการแจ้งเตือนสถานการณส์าธารณภัย ขา่วสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิด
สาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบ โดยต้องมีความแม่นยํา รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้นที่
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

การลงทุนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยั สามารถดําเนินการได้ท้ังมาตรการด้าน

โครงสร้างและด้านไม่ใช้โครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้
กระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพ่ือการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือสร้างรากฐานใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน
กําหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการ

ความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้

(1.1) ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนในการบํารุงบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้าง

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม
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พื้นฐานใหม่ด้วยนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบป้องกันน้ํา
ท่วม ระบบชลประทานสําหรับภัยแล้ง

(1.2) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพ้ืนที่ลงทุนด้านโครงสร้างเพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงของตนเอง เช่น สร้างคันป้องกันน้ํารอบนิคม การลงทุนในระบบดา้นการป้องกันอัคคีภัย ด้านพลงังาน

(1.3) ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากินของตนเองให้มี
ความปลอดภัย

(2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
กําหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการดําเนินการ
ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนร่วมดําเนินโครงการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

(3) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

กําหนดให้มีการกําหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัย เช่น การจัดตั้งกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ อปท. ยกเว้นหรือลด
ภาษีสําหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อจูงใจให้ตระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสร้าง
สิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับสาธารณภัย การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

(4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธรุกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม

กําหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนทําประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยง
และลดภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสร้างชุมชนท่ีมีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมท่ีมีความปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง มีแนวทางปฏิบัติเสรมิสร้างการมีส่วนรว่มของทุกภาคสว่น ใน
การจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภยั ดังนี้

(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร
และอืน่ ๆ เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยสง่เสริมการร่วมคิด รว่มดําเนินการ ร่วมวางแผนในการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้

(1.1) สร้างจิตสํานึกการทํางานร่วมกันและการแสวงหาผู้ร่วมดําเนินการ โดยการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการจดัการสาธารณภยั โดยการฝกึอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัแก่
ผู้นําชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงในพื้นที่และเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย

(1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning)
โดยสร้างแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการลด

กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยั
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ความเส่ียงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน
จัดการบรรเทาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย

(1.3) กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือทบทวนผลการดําเนินงานการดําเนินการ
ร่วมกัน ว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ และนําผลจากการติดตามและประเมินผลมา
ใช้พัฒนาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

(1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนนําเครือข่าย เช่น การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
พอเพียงในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา

(2) แนวทางปฏิบัตใินการพัฒนาศกัยภาพชุมชนหรือเมืองให้มขีีดความสามารถในการรับมอืสาธารณภยั
(2.1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based

Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหน่ึงก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือจึงเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยและ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุดรวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้ดําเนินการฝึกอบรมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มี
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk
Management: CBDRM) ร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจําทุกปี

(2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภยัที่เปล่ียนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟื้นกลับเร็ว (Resilience)” ท้ังนี้ มีแนว
ปฏิบัติตามการสร้างเมืองปลอดภัยอย่างย่ังยืนของสํานักงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 10
ประการ ดังนี้

(2.1) จัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยในระดับพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพ่ือการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการประเมิน
ความเสีย่งจากสาธารณภัยเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม

(2.4) ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานโดยคํานงึถึงปัจจยัทางด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย
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(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ท่ีมีความปลอดภัยจาก
สาธารณภัยอย่างเท่าเทียม

(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้
โครงสร้างทางธรรมชาติ

(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเร่ืองการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
รวมท้ังการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการฟื้นสภาพ
และซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกําหนด
แนวทางมาตรการท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต

บทท่ี 9

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั 2) การติดตามประเมินผล 3)

การวิจัยและพฒันา และ 4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

9.1 การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.

ศ.2564-2570 ได้จัดทําขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

พ.ศ.2564 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจดัทาํแผนเชิงยทุธศาสตร์

แนวคิดการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ นโยบาย กฎหมาย
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และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโนม้

สถานการณ์ทางสงัคม รวมทั้งการประเมินผลแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ีผา่นมา

เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน

ร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี

9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564

กลไกหลกัในการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การ

บริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบติัเป็นไปตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีมีหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นัน้เป็นผู้รบัผิดชอบใน
ฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน

9.1.2 แนวทางการขบัเคล่ือนแผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหาร

ส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570
แนวทางการขบัเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ

บริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564 มีกองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อปท. เป็นกลไกสําคัญใน

การกํากับดูแลยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้

(1) เสริมสร้างและพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระสําคญัของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 นโยบายการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั และยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั เช่น การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ การส่ือสาร

และถ่ายทอดแผน โดยการจดัประชุมสร้างความเขา้ใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบติัจากการจาํลองฉากทศัน์

เป็นตน้ และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผน

ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 (Sense

of Belonging) เช่น ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้

(2) จัดทําแนวทางปฏิบติัของยุทธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัตามแผนการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดบั

หน่วยงานสู่ระดบัพ้ืนท่ี โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลกัของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายและตวัช้ีวดั

ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั

(3) ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก

หน่วยงาน โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการจัดสรร

งบประมาณให้สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การ

บริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 รวมทั้ งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

หน่วยงาน และการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ระดบัพ้ืนท่ี

(4) จัดทาํแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ เคร่ืองหมาย
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สัญญาณหรือส่ิงอ่ืนใดในการแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภยั และสาํหรับใชใ้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และบรรจุไวใ้นแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นกรอบ

ในการปฏิบติังานในระดบัพ้ืนท่ี

(5) กาํหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 รวมทั้ง

นโยบาย และกฎหมายต่าง ๆ โดยมีแนวทางดาํเนินการของแต่ละภาคส่วน ดงัน้ี

ตารางท่ี 9-1 : แนวทางดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลําดับที่ การดําเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
1 ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.
ศ.2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิด ข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพืน้ท่ี

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2 จัดให้มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3 มีส่วนร่วมกับอําเภอศิลาลาดและจังหวัดศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเช่ือม
การทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจประเมินวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดภัย เป็นต้น

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สนง.ปภ.จว.
- ศูนย์ ปภ. เขต
อําเภอศิลาลาด

4 จัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความชํานาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สนง.ปภ.สาขา
.................................
- สนง.ปภ.จว.
.................................
- ศูนย์ ปภ. เขต
.................................
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
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ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5 จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบพัฒนาท้องถิ่น
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กร
สาธารณกุศล โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6 กําหนดแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีที่มุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

- อ ง ค์ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และระดับพื้นท่ี

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สพป.......................
- สพม.......................

8 สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

- อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้อํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อํานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลาง
แผนและ ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

- อ ง ค์ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลโจดม่วง
- สนง.ปภ.สาขาศรี
สะเกษ
- สนง.ปภ.จ. ศรีสะ
เกษ
- ศูนย์ ปภ. เขต ศิลา
ลาด
- สํานักงานจังหวัด
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ศรีสะเกษ

โดยมีกระบวนการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนตําบล

โจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบติั ดงัแผนภาพท่ี 9-1
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แนวทางขบัเคล่ือน นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ ผลผลิต ผลลพัธ์

เช่ือมโยงเป้าหมาย กลยทุธ์ และ

มาตรการในการลดความเส่ียง

จากสาธารณภยัจากแผนในทุกระดบั

ให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

การจดัสรรทรัพยากรเพือ่ใช้

ประโยชนร่์วมกนัของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกบัองคก์ร ภาคีเครือข่าย

และภาคส่วนต่างๆ

การศึกษา วจิยั และพฒันา

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนาํองคค์วามรู้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัสู่การขบัเคล่ือนแผน

ไปสู่การปฏิบติั

(2) การส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภยัและเผยแพร่ความรู้ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
(2) การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยั เพือ่การวางแผนและเลือกใชม้าตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(3) การลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน
(4) การฝึกอบรม การฝึกซอ้ม และการทดสอบแนวทางปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทุก

รูปแบบ

(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถ รู้เท่าทันภัย โดยปรับใช้และพัฒนาระบบอัจฉริยะ

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City)

(1) การกาํหนดใหห้น่วยงานหลกัและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จดัสรรทรัพยากร (อาทิ เคร่ืองมืออุปกรณ์

งบประมาณ บุคลากร องคค์วามรู้ ขอ้มูล เป็นตน้) และการลงทุนเพื่อการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(2) การจดัใหมี้ระบบและกลไกการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

(3) การเช่ือมโยงระบบการจดัสรรทรัพยากรเชิงพื้นท่ี ทั้งในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ

(4) การเพิ่มความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลความเส่ียงสาธารณภยัระบบการแจง้ข่าวและการเตือนภยัของสาธารณะ

(1) แผนของหน่วยงานมีการบรรจุ

แนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด

องคค์วามรู้การลดความเส่ียงจาก

สาธารณภยัสู่แนวปฏิบติัในลกัษณะ

ต่างๆ ได้

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือ
การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

(4) แผนมีความเช่ือมโยงในเป้าหมาย

และวตัถุประสงคก์ารลดความเส่ียง

จากสาธารณภยั

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพ่ือการลดเ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝึกซ้อม

(6) แผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัทุกระดบัมีการดาํเนินงาน

เชิงบูรณาการ

(7) มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมถึงองค์ความรู้ เพ่ือเปน็แนวทาง
การปรบัปรุงแผนและการดําเนินงานใน

ทุกมิติ โดยสามารถพฒันาเป็น

แนวทางปฏิบติัหรือสร้างนวตักรรม

ลดความเส่ียงจากสาธารณภยัในชุมชน/

เมืองได้

(9) รูปแบบขอ้มูลความเส่ียงและ

ระบบเตือนภยัท่ีครอบคลุม

เสริมสร้าง พฒันา

ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด

และกาํหนดให้ประเดน็การลด

ความเส่ียงจากสาธารณภยั

เป็นสาระสําคญัของแผน

แผนภาพท่ี 9-1 กระบวนการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ 2564 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ

การติดตาม

และประเมินผล

1. ให้กลไกติดตาม
ความก้าวหน้า

และผลการดาํเนินงาน

ในรายไตรมาส

(1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล
(2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การกําหนดมาตรฐานต่างๆ
(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัเพือ่ใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสามารถลดความเส่ียงสาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม

และแผนปฏิบัติราชการที่มีการกําหนด

วตัถุประสงค์ และตวัช้ีวดัการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภยั

(2) แนวปฏิบติัเฉพาะความเส่ียง

จากสาธารณภยัและภยัท่ีมีความคาบเก่ียว

ต่อเน่ือง รวมทั้งมาตรการท่ีมีเป้าหมาย

การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภยัของทุกภาค

ส่วนร่วมกนั

(4) หน่วยงานสามารถนําไป
ดําเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบร่วมกันทุก
ภาคส่วน

(5) เครือข่ายชุมชนปลอดภัยที่มี

การทาํกิจกรรมการลดความเส่ียงจาก

สาธารณภยั

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิกําลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยที่เป็น
ปัจจุบัน

(8) ชุมชน/ เมืองสร้างแนวปฏิบติัการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภยัตามองค์

ความรู้/นวตักรรมของตนเอง

(9) ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลความเส่ียง

และสามารถเตรียมพร้อมเพื่อความ

ปลอดภยั

2. ให้กลไกประเมินผลลัพธ์
การดาํเนินงานการลด

ความเส่ียงจากสาธารณภยั
และสังเคราะห์บทเรียน

เพือ่การปรับปรุง

3.1 มีความเช่ือมโยงการติดตาม
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ
การดําเนินการหรือยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มี
การปรับแผน โดยไม่ตอ้งรอใหแ้ผน
ส้ินสุด
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : สีฟ้า : ผลผลิต (1) และ (2)
สีแดง : ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8)
สีม่วง : ผลผลิต (5) (6) และ (9)
สีเขียว : ผลผลิต (5) และ (7)
สีเหลือง : ผลผลิต (8)
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9.2 การติดตามและประเมินผล
การขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนด จาํเป็นต้องมีกลไกการกาํกับ ติดตามและ

ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีกระบวนการและการจัดการให้เ กิดการทบทวนทั้ งด้านการจัดการ

(Management Review) และการทบทวนผลงาน (Performance Review) ท่ี เหมาะสมและทันต่อ

สถานการณ์

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์

การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่เช่ือถือได้ และหลักความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้ง กําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
พ.ศ. 2564-2570 ท้ังรายปี กลางแผน และปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดทําแผนฯ เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักดําเนินงาน ตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตาม และประเมินผล ดังนี้

(1.1) คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 ดําเนินงานดังนี้

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม

โดยให้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง
จัดทําเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดําเนินงาน
ต่อไป

(1.2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
1) การติดตามและประเมินผลรายปี
2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ
3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ

โดยให้จัดทํารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.
ศ.2564-2570 ต่อไป

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการ
ประสานการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณองค์การ
บริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570
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(2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกําหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการท่ีกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง กําหนดข้ึนมา

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นําเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นําผลการประเมินเสนอให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแนวทาง
การดําเนินงานต่อไป

การจัดทํารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนตําบลโจดม่วง ต่อไป

9.3 การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนําส่ิงที่ได้
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ให้เหมาะสม

(2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดม่วง เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(3) จัดทําสรุปบทเรยีน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภยัครั้งสําคัญท่ีผา่นมา
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 กําหนดว่า
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กําหนดไว้ในแผนต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติน้ีเปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ดังน้ัน หาก องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ได้ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและ
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เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
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