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แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(เทศบาลต าบลคูเมือง) 

พ.ศ.2564-2570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองสรวง    จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์ส านักงาน .....043 - 501851................ 
เบอร์ที่ติดต่อ อปท. ได้ 24 ชั่วโมง...043 - 501849..... 
ความถี่วิทยสุื่อสาร ……153.870….MHz 

 
ละติจดู , ลองติจดู  ……15.746240, 103.723816…… 
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ตาราง ข้อมูลบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) 

 
ต าแหน่ง (ค าน าหน้า)ชือ่-สกุล  เบอร์มือถือ ความถ่ีวิทยุ 

นายเทศมนตรี/ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

นางถนอม  ค าชาย 089-8425507  

ปลัด อปท. ดร.โกศล  นามโร 092-4663991  
หัวหน้าป้องกัน อปท. จ.ส.อ.ณรงค์ชัย  วรรณสินธ์ 087-9672996  
ผช.ป้องกัน ล าดับท่ี 1 นายโยธิน  ปาโท 098-3978079  
ผช.ป้องกัน ล าดับท่ี 2 - -  
ก านัน ต าบล .....คูเมือง...... นายส าเนียง  ขอเหล็กกลาง 084-7961354  
ก านัน ต าบล ........................... - -  
ประธาน อปพร. นายกิตติสุข  หงษ์เวียงจันทร์ 083 - 3525757  
ประธานจิตอาสา นายส าเนียง  ขอเหล็กกลาง 084-7961354  
ผอ.รพ.สต.(ต าบล ...คูเมือง......) นายเกษม  ภักดีบุรุษ 085-7493542  
กู้ชีพ กู้ภัย อปท. จ.ส.อ.ณรงค์ชัย  วรรณสินธ์ 087-9672996  

ระดับอ าเภอ 
ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล (ต าแหน่ง) เบอร์มือถือ ความถ่ีวิทยุ 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
   สนง.ปภ.ร้อยเอ็ด 

 
นายเกรียงไกร  จิตธรรมม  
หัวหน้า สนง.ปภ.ร้อยเอ็ด 

 
043-513-097 

089-969-6763 

 
150.150 MHz 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ...เมืองสรวง...... 
     นายอ าเภอ  

นายประพันธพ์งษ์  โสภารัตน์ 
นายอ าเภอเมืองสรวง 

081-8674016 155.600 MHz 

     ปลัดอ าเภอ (ป้องกันและ 
             บรรเทาสาธารณภัย) 

พ.จ.อ.ประชัน  อาจนนลา 
ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 

043-597071 
063-9037530 

155.600 MHz 

โรงพยาบาล 
   ช่ือ.................................... 

- - - 

สถานีต ารวจภูธร 
   ช่ือ.................................... 

- - - 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   สาขา..........................  

- - - 

การประปาส่วนภูมิภาค 
   สาขา.......................... 

- - - 

มูลนิธิเอกชน 
(  กู้ภัยทางหลวง จุดหนองแก้ว  ) 

นายศักดิ์สยาม  รัตนสัตย์ 084-5516065 - 
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แผนที่เขตปกครอง (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
โปรดระบุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงในแผนที่ ให้ครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง แผนที่ ทต.วังหลวง อ.เสลภูม ิ
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ค าน า 
 

สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยของโลกและประเทศก าลังเผชิญกับปัญหาท่ีมีลักษณะ
เช่ือมโยงซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีท าให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศแปรปรวน ระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแล้งจัด พายุ
หมุน การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล อุทกภัยขนาดใหญ่ ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก โรคระบาด รวมท้ังการเกิด  
สาธารณภัยขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมีภัยท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและ
หมอกควัน ซึ่งล้วนเป็นสาธารณภัยท่ีจะต้องเผชิญ ในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต อันส่งผลกระทบ
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งพื้นท่ี ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น  เป็นผู้ควบคุม
และส่ังการเพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังจัดท า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ส้ินสุดลง 

ดังนั้น (เทศบาลต าบลคูเมือง) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัยและภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. 2564-2570 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564-
2570 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

(............นางถนอม  ค าชาย.............) 
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(12 กันยายน 2564) 
 

หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
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บทน า 
 

ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยท้ังท่ีเกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น   อุทกภัย   ดินโคลนถล่ม   แผ่นดินไหว  พายุ
ฤดูร้อนมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์   เช่น  การตัดไม้ท าลายป่า  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้สภาพ
ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมาก
เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

(เทศบาลต าบลคูเมือง) มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยต่าง  ๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังมีความ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันท้ังระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นท่ีให้เป็นท้องถิ่นท่ีปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับหลักการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย  

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง)  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ประชาชนใน (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๖ 

สารบัญ 
หน้า 

ข้อมูลบุคลากร และแผนที่เขตการปกครองของ (เทศบาลต าบลคูเมือง)   2 
ค าน า            4 
บทน า            5 
บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป           9 

๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลต าบลคูเมือง      9 
๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย      19 
๑.๓ สถานการณ์/ความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี    23 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.๑ สภาพทั่วไปของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
 

๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 
ต้ั งอยู่  หมู่ ท่ี ...  (7 ). . . ช่ื อ……(บ้านสูงยาง ). . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ต าบล............คูเมือง....................  อ าเภอ........เมืองสรวง...............  จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นท่ีประมาณ
.............50...........ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ......31,250.......ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ.....(เทศบาลต าบลกกกุง อ าเภอเมืองสรวง).... 
   และ.............(ระบุชื่อ-อปท. ที่ติดต่อ ) .... 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ.(องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ).. 
   และ.............(ระบุชื่อ-อปท. ที่ติดต่อ ) .... 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ.....(เทศบาลต าบลกกกุง อ าเภอเมืองสรวง).... 
   และ.............(ระบุชื่อ-อปท. ที่ติดต่อ ) .... 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ.(องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน).. 
   และ.............(องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก อ าเภอเกษตรวิสัย).... 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น....1...เขต ได้แก ่
เขตท่ี ๑ คือ (ต าบลคูเมือง) ประกอบด้วย 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง 
๑ บ้านคูเมือง 84 190 191 
๒ บ้านบัวป่า 140 255 257 
๓ บ้านโนนคูเมือง 149 311 290 
๔ บ้านสูงยาง 123 218 213 
๕ บ้านพังหาด 79 132 147 
๖ บ้านดงเกลือ 122 224 269 
๗ บ้านสูงยาง 202 364 361 
๘ บ้านป่าดวน 209 433 400 
๙ บ้านศรีคูเมือง 101 227 219 

๑๐ บ้านดงเกลือ 87 167 177 
๑๑ - - - - 
๑๒ - - - - 
๑๓ - - - - 
๑๔ - - - - 
๑๕ - - - - 
๑๖ - - - - 
๑๗ - - - - 
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๑๘ - - - - 
๑๙ - - - - 
๒๐ - - - - 
๒๑ - - - - 
๒๒ - - - - 
๒๓ - - - - 
๒๔ - - - - 
๒๕ - - - - 

รวม 1,296 2,521 2,524 
 
เขตท่ี ๒ คือ (ระบุต าบล) ประกอบด้วย 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง 
๑ - - - - 
๒ - - - - 
๓ - - - - 
๔ - - - - 
๕ - - - - 
๖ - - - - 
๗ - - - - 
๘ - - - - 
๙ - - - - 

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

รวม - - - 
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา ...(เทศบาลต าบลคูเมอืง)... 
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น..............5,026...............................คน 
จ าแนกเป็น  เพศชาย.......2,510..................คน 

เพศหญิง......2,516..................คน 
จ านวนเด็ก (อายุ ๐ – ๑๔ ปี)  

เด็กชาย........283............คน  
เด็กหญิง.......284.............คน 

จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป)  
เพศชาย.....322........คน  
เพศหญิง.....517..........คน 

จ านวนผู้พิการ 
เพศชาย.......104..........คน  
เพศหญิง.......106.........คน 

จ านวนสตรีมีครรภ์ ...............5...........คน  
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง ............17.............คน 
จ านวนครัวเรือน ..........1,296.................... ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง* ประมาณ........1,000..............คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.........พุทธ........... คิดเป็นร้อยละ....100......... 

ฯลฯ 
 ข้อมูล ณ วันท่ี ....12....... เดือน......กันยายน.......................พ.ศ......2564........... 

(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ....(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง)....) 
 

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง  *หมายถึง ประชากรกลุ่มที่ได้เข้ามาท างานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไม่ได้พักอาศัย ลักษณะ

เช้าไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ประจ าแต่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตนพักอาศัย  
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก 
      .....(เกษตรกรรม).... คิดเป็นร้อยละ.......70.......... 

อาชีพรองลงมา ได้แก่  
๑) .....(รับจ้างทั่วไป)....คิดเป็นร้อยละ......20........... 
๒) .....(รับราชการ)....คิดเป็นร้อยละ.......7.......... 
๓) .....(ทอผ้าไหม จักรสานไม้ไผ่ เย็บผ้า อุตสาหกรรมฯลฯ)....คิดเป็นร้อยละ...3..... 

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว /ต่อปต  ประมาณ.........100,000......................บาท  
ท่ีมา : (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) 
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๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใกล้เคียง และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถเดินทางโดยรถยนต์  

๑ . บนถนนทางหลวงหมายเลข.....(215 สายร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ) ...... 
จาก……จ.ร้อยเอ็ด…………………………. ถึง …………อ.สุวรรณภูม…ิ……………………… 
๒ . บนนนทางหลวงหมายเลข.....(ใส่หมายเลขถนน และช่ือถนน) ...... 
จาก………………………………. ถึง ………………………………………… 

สนามบิน 
1 . จาก………………-………………. ถึง ……………………-…………………… 

๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
มีแม่น้ า ล าคลองส าคัญในพื้นท่ี ดังนี้ 
แม่น้ า....(ไม่มี)... ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ดังนี้ 
ต้ังแต่หมู่ ท่ี ..........หมู่ ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ ท่ี ..........หมู่ ท่ี ..........หมู่ท่ี ...... 

หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี .......... 
คลอง....(คลองคางฮุง และคลองช้างเผือก)... ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ดังนี้ 
ต้ังแต่หมู่ท่ี ......1....หมู่ท่ี ....3......หมู่ท่ี .....4.....หมู่ท่ี ....6......หมู่ท่ี .....7.....หมู่ท่ี ...9... 

หมู่ท่ี .....10.....หมู่ท่ี ....-......หมู่ท่ี ......-....หมู่ท่ี .....-..... 
 

๑.๑.7 สถานที่ส าคัญ ในพืน้ที่  (เทศบาลต าบลคูเมือง)   
(ใส่เฉพาะหน่วยงานท่ีต้ังในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 

 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
ต้ังในพื้นที ่

(หมู่ที่) 
เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  

ระบุพิกัด(GPS) 
หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

ท่ีว่าการอ าเภอ ช่ือ ……………ไม่มี…………..    
ท่ีต้ัง อบต. / ทต. ช่ือ ……เทศบาลต าบลคูเมือง..... 7 043-501849, 

043-501851 
15.746240, 
103.723816 

สถานีต ารวจ/สภ.ย่อย ช่ือ ………ไม่ม…ี……………..    
ค่ายทหาร ช่ือ ……………ไม่ม…ี………..    
โรงพยาบาล/รพสต. ช่ือ …โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคูเมือง……….. 

7 043-501035 15.758247, 
103.737254 

สนง. เกษตรอ าเภอ…………ไม่ม…ี…………..    
สนง. ประมงอ าเภอ…………ไม่ม…ี…………..    
สนง. ปศุสัตว์อ าเภอ…………ไม่ม…ี…………..    
สนง. ท่ีดินอ าเภอ…………ไม่ม…ี…………..    
สนง. สาธารณสุขอ าเภอ…………ไม่มี……………..    
สนง. พัฒนาการอ าเภอ…………ไม่ม…ี…………..    



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๓ 

 

ไปรษณีย์(ของรัฐ/เอกชน)อ าเภอ ไปรษณีย์อนุญาต  
สาขาเมืองสรวง 102 (คูเมือง) 

8 093-5047305 15.747188, 
103.720475 

มหาวิทยาลัย ช่ือ ……………ไม่ม…ี………..    
สถาบันการศึกษา ช่ือ …………ไม่ม…ี…………..    
โรงเรียนระดับมัธยม ช่ือโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 7  15.755581, 

103.738192 
โรงเรียนระดับประถม(ขยายโอกาส)  
ช่ือ ……โรงเรียนบ้านสูงยาง…….. 

4  15.740003, 
103.728415 

โรงเรียนระดับประถม(ขยายโอกาส)  
ช่ือ …….โรงเรียนบ้านคูเมือง....... 

9  15.760544, 
103.709185 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ช่ือ โรงเรียนดงเกลือวิทยา 

10  15.739496, 
103.736586 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ช่ือ โรงเรียนบ้านป่าดวน – พังหาด 

8  15.746319, 
103.722687 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคูเมือง 3  15.768466, 
103.703842 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง 7  15.741612, 
103.727217 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านป่าดวน 8  15.755699, 
103.720137 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงเกลือ 10  15.732822, 
103.735209 

วัด ช่ือ วัดบ้านคูเมือง 3  15.767754, 
103.704282 

วัด ช่ือ วัดเหนือสูงยาง 7  15.759621, 
103.738348 

วัด ช่ือ วัดใต้สูงยาง 7  15.757058, 
103.734191 

วัด ช่ือ วัดสว่างอารมณ์ 10  15.733385, 
103.734660 

ส านักสงฆ์ ช่ือ วัดปทุมวนาราม 2  15.770577, 
103.736770 

ส านักสงฆ์ ช่ือ วัดบ้านพังหาด 5  15.743334, 
103.711006 

ส านักสงฆ์ ช่ือ วัดบ้านป่าดวน 8  15.756503, 
103.719841 

มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล/กู้ภัย ช่ือ …กู้ภัยทางหลวง          
จุดหนองแก้ว………… 

8 084-5516065 15.747419, 
103.722088 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๔ 

 

มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล/กู้ภัย ช่ือ ……-………    
บ่อท้ิงขยะ ช่ือ ……บ้านป่าดวน – บ้านพังหาด…….. 8 - 15.745894, 

103.719297 
รพ.สต.  (ต าบล ........คูเมือง...................) 7 043-501035 15.758247, 

103.737254 
 
๑.๑.8 สาธารณูปโภค ในพืน้ที่ (เทศบาลต าบลคเูมือง)   

(ใส่เฉพาะท่ีต้ังในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 
 

สถานที่ส าคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

ต้ังในพื้นที ่
(หมู่ที่) 

เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  
ระบุพิกัด(GPS) 

หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่ือ …………ไม่มี…………….. 
- โรงไฟฟ้าเอกชน บริษัทเอสพีพีไฟว์ จ ากัด  
     (โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์) 

2 
 15.766294, 

103.736646 

การประปาส่วนภูมิภาค ช่ือ …………ไม่ม…ี…………..    
ตลาดชุมชน ช่ือ ตลาดนัดเทศบาลต าบลคูเมือง 7  15.745103, 

103.723327 
ตลาดชุมชน ช่ือ ตลาดนัดบ้านโนนคูเมือง 3  15.764693, 

103.702932 
ตลาดชุมชน ช่ือ ตลาดนัดบ้านดงเกลือ 10  15.733385, 

103.734660 
ตลาดชุมชน ช่ือ ตลาดนัดบ้านคูเมือง 3  15.764663, 

103.702900 
ร้านค้าขายส่ง/ร้านสะดวกซื้อ ช่ือ ……ร้านตาลอง... 8  15.752713, 

103.718682 
ร้านค้าขายส่ง/ร้านสะดวกซื้อ ช่ือ ……ร้านประเทือง... 7  15.743326, 

103.727420 
สถานีรถประจ าทาง ช่ือ ศาลารอรถป้อมยามประชารักษ์ 2  15.746929, 

103.723617 
สถานีรถประจ าทาง ช่ือ จุดรอรถทางเข้าบ้านดงเกลือ 10  15.746957, 

103.745509 
Kerry หรือ บริษัทขนส่ง ช่ือ……………ไม่ม…ี…………    

ที่ต้ังประปาหมู่บ้าน ใส่ให้ครบทุกบ้านที่มี 
(ให้เพิ่มเติมด้านล่าง) 

   

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน ……คูเมือง…(หนองบวั).. 1  15.769431, 
103.701766 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน ……บัวป่า………………….. 2  15.770283, 
103.734078 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๕ 

 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน ………สูงยาง…(หนองยาง).. 4  15.735140, 
103.725239 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน ………พังหาด……………….. 5  15.744454, 
103.708340 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน หอถังประปาหมู่บ้าน 
                                  (บ่อบาดาล).. 

6  
 

 15.730264, 
103.734493 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน …สูงยาง (หนองบ๋าขาด)… 7  15.753551, 
103.735189 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน …ป่าดวน (หนองแวง)….. 8  15.759895, 
103.720142 

ท่ีต้ังประปาหมู่บ้าน ช่ือบ้าน …ดงเกลือ (หนองคูม่วง).. 10  15.744931, 
103.742688 

อ่างเก็บน้ าหนองบัว 1  15.769984, 
103.702731 

อ่างเก็บน้ าหนองบ๋าขาด 7  15.741605, 
103.728067 

อ่างเก็บน้ าหนองแวง 8  15.760789, 
103.718706 

อ่างเก็บน้ าหนองคูม่วง 10  15.746012, 
103.741581 

อ่างเก็บน้ าหนองน้ าใน  5  15.744631, 
103.711913 

อ่างเก็บน้ าหนองเด่ิน 4  15.732835, 
103.715445 

อ่างเก็บน้ าหนองแคน 4  15.742121, 
103.720332 

อ่างเก็บน้ าหนองสิม 4  15.735144, 
103.725210 

หนองพังหาด 5  15.744808, 
103.708453 

ศาลปู่ตา (สามแยกต้นแคนใหญ่) 4  15.735161, 
103.728613 

จุดตรวจประชารักษ์ 2  15.746929, 
103.723617 

ดอนปู่ตา (ดอนหอ) 3  15.763831, 
103.702491 

สถานีวิทยุAM/FM ช่ือสถานีวิทยุชุมชนวัดบ้านคูเมือง…  
ความถ่ี  102.00  MHz ..  
 

3  15.767564, 
103.704307 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๖ 

 

ที่ต้ังเสาส่งโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคม    
AIS 6  15.750173, 

103.717650 
DTAC - - - 
True move 8  15.733407, 

103.732944 
WIFI เนทประชารัฐ (องค์การโทรศัพท์)    

บ้านคูเมือง 1  15.766441, 
103.707201 

บ้านบัวป่า 2  15.766441, 
103.707201 

บ้านโนนคูเมือง 3  15.765856, 
103.700195 

บ้านสูงยาง 4  15.765856, 
103.700195 

บ้านพังหาด 5  15.743631, 
103.710739 

บ้านดงเกลือ 6  15.732529, 
103.735111 

บ้านสูงยาง 7  15.743214, 
103.726355 

บ้านป่าดวน 8  15.751999, 
103.718452 

บ้านศรีคูเมือง 9  15.762711, 
103.711191 

บ้านดงเกลือ 10  15.735557, 
103.736191 

ถนน....ทางหลวงหมายเลข 215........   15.769561, 
103.735095 

รถโดยสาร.......ศาลารอรถยนต์โดยสาร ร้อยเอ็ด – 
สุวรรณภูม.ิ............. 

  15.769578, 
103.735191 

หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ “การหาค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google 
Maps” 

เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.google.com/maps จากนั้นเล่ือนเม้าไปยังสถานท่ีท่ีต้องการพิกัด แล้วคลิกขวาจะ
ขึ้นเมนูให้เลือกรายการ ที่นี่มีอะไรหรือWhat’s here?  หลังเลือกด้านล่างจอจะขึ้นป็อบอัพ แจ้งสถานท่ีและแจ้ง
พิกัดละติจูด ลองติจูด 

https://www.google.com/maps


 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๗ 

 

 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๘ 

 

๑.๑.9 แผนที่ พื้นที่เสี่ยงภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง)  
ก าหนด สัญญาลักษณ์และช่ือภัยตามสัญญาลักษณ์ให้ครบทุกภัยในแผนท่ี 

แผนที่อาณาเขต อปท. สัญญ าลั กษ ณ์  สี  แ ล ะ
ค าอธิบายภัยประจ าสี 

 
 
 
 

ขยายพื้นได้ตามความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
       พื้นที่เกิดอุทกภัย 
       พื้นที่เกิดภัยแล้ง 
       เส้นทางวาตภัย 

  พื้นที่เกิดอัคคีภัย 
  พื้นที่เกิดภัยคมนาคม 

 

ตัวอย่าง เทศบาลต าบลวังหลวง 
แผนที่อาณาเขต อปท. สัญญ าลั กษ ณ์  สี  แ ล ะ

ค าอธิบายภัยประจ าสี 

 

 
  พื้นที่น้ าท่วม 
  พื้นที่ภัยแล้ง 

  เส้นทางวาตะภัย 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๙ 

 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย(ประวัติการเกิดภัย) 
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดแทบทุกปี และมักจะมี
ผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้ังแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต และมีผล
ต่อการประกอบอาชีพ 

๑.๒.๒ สถิติภัย  
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
* ใส่เฉพาะ”ภัย”ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจาก การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีการชดเชยเยียวยาด้วยงบประมาณของ (เทศบาล
ต าบลคูเมือง) และเงินทดลองราชการ 

 

(๑) อุทกภัย (Flood) 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัย 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

พื้นที่ทาง
การเกษตร 

(ไร)่ 

จ านวนสัตว์ที่
ได้รบัผลกระทบ

(ตัว) 
๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ 1 ครั้ง 

(น้ าป่า 
ไหลหลาก 
ท่วมพืชผล
การเกษตร) 

หมู่ท่ี 4,5,6,7,8,10  
182 - - - 

๒๕๖๑ - - - - - - 
๒๕๖๒ 1 ครั้ง 

(พายุโพดุล,คาจิกิ) 
1,3,4,5,6,7,8,9 1,069 - - - 

๒๕๖๓ - - - - - - 
รวม 2 ครั้ง 1,3,4,5,6,7,8,9,10 1.156 - - - 

พิจารณาจาก การชดเชยเยียวยา ของ อปท. และเงินทดลองราชการ 
กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย  ใส่หน้าหัวข้อ 
 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๒๐ 

 

(๒)  วาตภัย (Storm) 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัย 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ 1 3 , 6 1 15 - 
๒๕๖๑ - - - - - 
๒๕๖๒ 3 3,4.5,7,8,10 - 16 37,230 
๒๕๖๓ 2 1,3,5,6,7,8,9,10 - 18 44,650 
รวม 6 1,3,4,5,6,7,8,9,10 1 49 81,880 

กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย  ใส่หน้าหัวข้อ 
 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 

 

(๓) ภัยแล้ง (Drought) 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้ง 
 

พ.ศ. 

ใส่ตัวเลขว่าบอก
ว่าแล้งแบบไหน 

1 = แล้งเมษา 
2 = แล้งฤดูท านา 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร่(  

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ 1+2 1,3,5,6,9,10 622 - - - 
๒๕๖๒ 1+2 1,3,5,6,9,10 622 - - - 
๒๕๖๓ - - - - - - 
รวม 2 1,3,5,6,9,10 622    

กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย  ใส่หน้าหัวข้อ 

 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๒๑ 

 

(๔) อัคคีภัย (Fire) 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕๙ 1 6 1 หลัง - - - 
๒๕๖๐ 1 4 1 หลัง - - - 
๒๕๖๑ 2 1,4 7 ไร ่ - - - 
๒๕๖๒ 6 4,6,7,9,10 11 ไร่ - - - 
๒๕๖๓ 13 1,3,4,5,6,7,8,9 13 ไร่ , 1 หลัง - - - 
รวม 21 1,4,5,6,7,8,9,10 31 ไร่ , 3 หลัง - - - 

กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย  ใส่หน้าหัวข้อ 

 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : .งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 

(5) โรคระบาด (Pandemic) 

ตารางที่ ๑-5.1  :  สถิติการเกิดโรคระบาด โควิด-19 หรือ โรคระบาดอื่น........ 

พ.ศ. 

 ใส่ตัวเลขบอก
ประเภท 

1 = โควิด-19 
2 = …………… 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

 จ านวน
บ้านเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิตจาก
โควิด-19 

 )คน(  

ติดโควิด-19 
)คน(  

๒๕๕๙ - - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - - - 
๒๕๖๓ - - - - - - - 
1 ก.ย
๒๕๖4 

- 1 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

40 - 74 .3 

รวม - - - 40 - 74 .3 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 

ท่ีต้ังศูนย์พักคอย (ใส่ให้ครบทุกชุมชนท่ีมีการตั้ง) 

1. ช่ือสถานท่ี ..ศูนย์กักกัน (กักตัว) แห่งท่ี 1 (หลัง ทต.คูเมอืง)....หมู่ท่ี……7…. บ้าน.....สูงยาง............... 

2. ช่ือสถานท่ี ..ศูนย์กักกัน (กักตัว) แห่งท่ี 2 (สถานีอนามัยเก่า)...หมู่ท่ี…4……. บ้าน...สูงยาง................... 

3. ช่ือสถานท่ี .ศูนย์พักคอยชุมชน แห่งท่ี 3 (รร.สูงยางวิทยาประชาสรรค์).หมู่ท่ี…7……. บ้าน..สูงยาง..... 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๒๒ 

 

4. ช่ือสถานท่ี .............-...........หมู่ท่ี……-…. บ้าน............-.......... 

5. ช่ือสถานท่ี .............-...........หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

6. ช่ือสถานท่ี ............-............หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

7. ช่ือสถานท่ี ............-............หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

8. ช่ือสถานท่ี ...........-.............หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

9. ช่ือสถานท่ี ...........-.............หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

10. ช่ือสถานท่ี ............-............หมูท่ี่……-…. บ้าน..........-............ 

11. ช่ือสถานท่ี ...........-.............หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

12. ช่ือสถานท่ี ..........-..............หมู่ท่ี……-…. บ้าน..........-............ 

13. ช่ือสถานท่ี ...........-.............หมู่ท่ี……-…. บ้าน.........-............. 

14. ช่ือสถานท่ี ...........-.............หมู่ท่ี……-…. บ้าน........-.............. 

15. ช่ือสถานท่ี ............-............หมู่ท่ี…-……. บ้าน..........-............ 

16. ช่ือสถานท่ี ............-............หมู่ท่ี……-…. บ้าน..........-............ 

17. ช่ือสถานท่ี .............-...........หมู่ท่ี……-…. บ้าน...........-........... 

 

ตารางที่ ๑-5.2  :  สถิติการเกิดโรคระบาด โรคลัมปตสกิน 

พ.ศ. 

ใส่ตัวเลขบอก
ประเภท 

1 = โรคลัมปตสกนิ 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
บ้านเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิต (ตัว) 
ติดโรคลัมปีสกิน 

)คน(  

๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - - 
๒๕๖๓ - - - - - - 
1 ก.ย
๒๕๖4 

1 1,3,4,6,7,8,9,10 23 25 - .069 

รวม - - 23 25 - .069 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 

 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๒๓ 

 

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งปต (Transportation) 

ตารางที่ ๑-6  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคม 

พ.ศ. 
จ านวนคร้ังที่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - 
๒๕๖๑ 3 ถนน 215 1 5 - 
๒๕๖๒ 4 ถนน 215 - 7 - 
๒๕๖๓ 

6 
ถนน 215, 
เส้นทางใน
หมู่บ้าน 

2 6 - 

รวม 12  3 18 - 
กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย  ใส่หน้าหัวข้อ 

 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : .งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง.ข้อมูล ณ วันท่ี..12..เดือน..กันยายน..พ.ศ..2564.) 
 
*ตรวจสอบจาก   ศูนยป์ฏบิัตกิารความปลอดภัยทางถนนระดบัอ าเภอ/อปท. หรือ รพ.สต. 
 

1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (เทศบาลต าบลคูเมอืง) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ภายใต้

ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๑-7  :  จัดล าดับความเสี่ยงภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

 

ล าดับความ
เสี่ยงภัย 

 

ประเภท 
ของภัย 

 

สาเหตุของการเกิดภัย 

หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประกอบด้วย หมู่ที ่
1 วาตภัย มีการตัดต้นไม้ใหญ่ท่ีช่วยบรรเทาแรงลมพายุ 1 - 10 
2 อัคคีภัย เผาตอซังข้าว 1 - 10 
3 ภัยจากการคมนาคม เมาสุราและสภาพถนนทางแยก/ทางร่วมบางจุดเส่ียง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
1 - 10 

4 ภัยแล้ง แหล่งน้ าแห้งขอด ฝนท้ิงช่วง 1 - 10 
5 อุทกภัย น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 1 – 10 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๒๔ 

 

เขียนอธิบายถึงแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นใน อปท . ในภาพรวม โดยระบุ สาเหตุปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดสาธารณภัย ความล่อแหลม ความเปราะบางท่ีก่อให้เกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยประเภทต่างๆ 
ในพื้นท่ี โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี ได้ดังนี้  

ต าบลคูเมือง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีดอนต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีราบสูง  สภาพโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบ        
ทุ่งนาดอน และมีท่ีราบเป็นบางส่วน เป็นดินร่วนปนทราย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  จากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
เป็นท่ีดอนสูง ๆ ต่ า ๆ เป็นระยะ  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน  พื้นท่ีเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นหย่อม ๆ  จึงมักประสบกับปัญหา
ความแห้งแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  โดยจะขออธิบายถึงแนวโนมการเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีดังนี้ 

 1. วาตภัย : เกิดมาจากมีการออกกฎหมายปลดล็อคไม้สงวน ให้ประชาชนสามารถตัดไม้ท่ีปลูกใน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการหมุนเวียนทางอ้อม  จึงท าให้ราษฎรมีโอกาสตัด
ต้นไม้ใหญ่  ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการช่วยบรรเทาแรงลม เวลาท่ีมีฝนตกหนัก ลมพายุต่าง ๆ  จึงเป็นสาเหตุของการเกิด
วาตภัยมากยิ่งขึ้น 

 2. อัคคีภัย : สาเหตุของอัคคีภัยจนท าให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้นั้น เกิดได้ 2 ลักษณะคือ         
1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการตั้งใจ เช่น การลักลอบเผาตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และ
2. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้ต้ังใจ ยกตัวอย่างเช่น ขาดความระมัดระวัง
ท าให้เช้ือเพลิงแพร่กระจาย ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดจากการท าให้ส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งเป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้
แพร่กระจายเมื่อไปสัมผัสกับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น ในบริเวณท่ีมีไอของตัวท า
ละลาย หรือน้ ามันเช้ือเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อน เช่น บริเวณท่ีมีจุดสูบบุหรี่ก็จะท าให้เกิด
อัคคีภัยได้ และขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวนี้ก็เช่นกันท าให้แหล่งความร้อนซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การเช่ือมตัด เตาเผา เป็นต้น ท าให้แหล่งก าเนิด
ความร้อนนั้นไปสัมผัสกับเช้ือเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น การท่ีสะเก็ดไฟจาก
การเช่ือมติดด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซไปตกลงในบริเวณท่ีมีกองเศษไม้หรือผ้าท าให้เกิดการคุกรุ่นลุกไหม้เกิดอัคคีภัย           
  การเกิดอัคคีภัยส่งผลต่อส่ิงต่างๆมากมายท้ังสภาพแวดล้อมท่ีถูกท าลาย ความสูญเสียท่ีเกิดตามมา 
ซึ่งสร้างความเสียหายและปัญหาให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติอย่างมาก     

 3. ภัยจากการคมนาคม :  ปัญหาการเกิดสาธารณภัยจากการคมนาคมและขนส่งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
ต าบลคูเมือง มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและรัฐจ านวนมาก โดยเฉพาะจ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ท่ีรัฐจะต้องจัดสรรบางส่วนเพื่อ
ดูแลบุคคลท่ีทุพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากกรณีความรุนแรงท่ีเกิดจากภัยทางคมนาคม ท้ังจากปัจจัย
เส่ียงด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ เมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่ปฏิบัติตาม        
กฎจราจร ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยด้านถนน ต้ังแต่ระยะเวลาก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และ          
หลังเกิดภัย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อลดความเส่ียง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนลด
ผลกระทบอันเกิดจากภัยทางถนน  

 ปัจจุบัน เทศบาลต าบลคูเมือง ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว และได้ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอเมืองสรวง (พชอ.) โดยได้ระบุประเด็นอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการร่วมกับส่วนราชการในพื้นท่ี สถานศึกษา ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ประชุมร่วมกัน      
ทุก3 เดือน ก าหนดจุดเส่ียงร่วมกัน ระบุพฤติกรรม ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่าง
ชัดเจน 
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 4. ภัยแล้ง : ต าบลคูเมือง มีต้นทุนทางน้ าท่ีต่ า  กล่าวคือ น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม น้ าผิวดินก็มีรสชาติ
กร่อย ท าให้น าน้ ามาใช้ผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค และการเล้ียงปศุสัตว์ เกิดการกัด
เซาะ กัดกร่อนภูมิทัศน์ พื้นดินแห้งแล้งและเกิดการพังทลายของผิวดิน เกิดฝุ่นละออง พายุฝุ่น เพราะพื้นดินแห้งแล้ง
ขาดน้ า ประชาชนเกิดความยากล าบากต้องซื้อน้ ามาเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเอง เนื่องจากการขาดน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

 5.อุทกภัย : ต าบลคูเมือง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีรับน้ าจาก ต าบลป่าสังข์  อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน และมีทางระบายน้ าคือเลิงขี้ตุ่น ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งท่ีผ่านมามักจะประสบกับปัญหาน้ าท่วม
พื้นท่ีทางการเกษตรของราษฎร เนื่องมาจาก อ าเภอสุวรรณภูมิ ไม่ยอมเปิดทางระบายน้ าบริเวณเลิงขี้ตุ่นดังกล่าว 
เพราะเกรงว่าน้ าจะท่วมพื้นท่ีต าบลนาใหญ่ จึงท าให้น้ าท่ีไหลบ่าเข้ามาจากต าบลป่าสังข์ เข้ามายังต าบลคูเมือง ไม่ได้รับ
การระบาย จึงท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยดังกล่าว เป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีฝนตกหนัก/ฝนตกสะสม ติดต่อกันหลายวัน   
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ตารางที่ 1-8 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ายต่อจากช่ือโครงการด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

อุทกภัย หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 8 
หมู่ท่ี 9 

 

หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 6 
 

หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 10 
 

- เป็นพื้นที่ราบลุ่มนาดอน รับน้ าจาก อ.
จตุรพักตรพิมาน หาก อ.สุวรรณภูมิ ไม่เปิด
ประตูรับการระบายน้ า 
เลิกขี้ตุ่น จะท าให้น้ าท่วมโดยเฉพาะพื้นที่หมู่
ที ่1,3,4,5,6,8,9 
กลุ่มคนที่ต้องให้การช่วยเหลือ 
(เด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้/
สตรีมีครรภ์/ป่วยติดเตียง)  
เด็ก (อายุ 0 – 14 ปต) 567 คน 
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปต ขึ้นไป) 
 839 คน 
ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้......คน 
สตรีมีครรภ์ ....9....คน 
ป่วยติดเตียง ...8....คน 
มีแนวทางช่วยเหลืออพยพอย่างไร  
๑. ข้อมู ลกลุ่ ม เปราะบาง ไม่มี การ
ปรับปรุง 
๒. ไ ม่ มี แ ผ น ง า น /กิ จ ก ร ร ม /ก า ร
เตรียมการข้ันตอนการดูแลและการ
อพยพกลุ่มเปราะบาง 
๓. ไม่มีการก าหนดทีมดูแล อพยพกลุ่ม
เปราะบาง หรือมีทีมดูแล อพยพ แต่ไป
ปฎิบัติตามท่ีก าหนด 
ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้น้ า
ท่วมชุมชน/ที่ท ากินและที่นา) 
๑.เป็นพื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ า 
๒. ไม่มีช่องทางระบายน้ า 
๓. น้ าป่าไหลหลาก 
๔. - 
 ใส่หน้าหัวข้อ 
…….ท่วมทั้งชุมชน 
…….ท่วมเป็นบางส่วนในชุมชน 
…….ท่วมที่นา 
…….ท่วมที่ท าสวน ท าไร่  
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการรับมือ
อุทกภัยมีอะไรบ้าง เช่น  มีระบบเตือนภัย
พร้อมใช้งาน  มีแผนการอพยพ มีศูนย์พัก

๑. ก่อสร้างฝายทดน้ าภายใน
ต าบลคูเมือง หมู่ท่ี ๑ – ๑๐ 
๒ .ก่ อสร้ า ง ร ะบบประป า
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
๓ .ก่ อสร้ า ง ร ะบบประป า
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ.บัวป่า ม.๒ 
4.ขุดขยายหนองโพนสังข์        
บ.สูงยาง ม.๔ 
5.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง แ ค น             
บ.สูงยาง ม.๗ 
6.ขุดขยายหนองเชียงนาม  
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
7.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง ฮู น า ค          
บ.คูเมือง ม.๑ 
8.ขุดขยายหนองดอนด้าม
พร้า บ.ดงเกลือ ม.๖ 
9.ขุ ด ล อ ก ห น อ ง แ ป น          
บ.สูงยาง ม.๔ 
10.ขุ ด ล อ ก ห น อ ง โ ด น            
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
11.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง งู เ ห่ า         
บ.ดงเกลือ ม.๑๐ 
12.ขุดขยายหนองแต้           
บ.บัวป่า ม.๒ 
13.ขุดลอกคลองช้างเผือก  
บ.โนนคูเมือง ม.๓ 
14.ขุดลอกหนองแคน          
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
15.ขุดลอกหนองเด่ิน            
บ.สูงยาง ม.๔ 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ายต่อจากช่ือโครงการด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

พิงและมีสาธารณูปโภคครบ  มีทีมกู้ภัยกู้
ชีพ มีเครืองไม้เครื่องมือช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการ ) 
๑.เคร่ืองสูบน้ า 8 นิ้ว 
๒.ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ตลอด 24ชม. 
๓.แผนการอพยพเคลื่อนย้าย 
๔.ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
5.ต้ังงบประมาณช่วยเหลือ 
6.แจ้งเตือนประชาชน 

16.ขุดลอกหนองนาค า       
บ.สูงยาง ม.๗ 
17.ขุดขยายหนองสิม         
บ.สูงยาง ม.๔ 
17.ขุดขยายหนองบัว          
บ.คูเมือง ม.๑,๓,๙ 
18.ขุดลอกหนองแต้             
บ.สูงยาง ม.๗ 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 9 

 
 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี..
10... 
หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 

หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 7 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิดภัย
แล้ง) 
๑.แหล่งน้ าแห้งขอด 
๒.ฝนทิ้งช่วง 
๓.มีการบุกรุกท าลายป่าไม้           
๔.ต้นทุนน้ าต่ า (น้ าเค็ม) 
 ใส่หน้าหัวข้อ 
…….คนขาดน้ าด่ืม น้ าใช้ 
…….สัตว์ขาดน้ าด่ืม  
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการรับมือ
ภัยแล้งมีอะไรบ้าง เช่นมีแหล่งน้ าส ารอง มี
งบเจาะน้ าบาดาล มีแหล่งสูบน้ าน ามาผลิต
น้ าด่ืม น้ าใช้ มีรถส่งน้ า และมีการแจกถัง
ส ารองน้ า) 
๑.รถน้ าฯ 6000ลิตร 
๒.บุคลากร 
๓.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
๔.แจ้งประชาชนกักเก็บน้ าใช้ 

๑. ก่อสร้างฝายทดน้ าภายใน
ต าบลคูเมือง หมู่ท่ี ๑ – ๑๐ 
๒. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
๓ .ก่ อสร้ า ง ร ะบบประป า
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ.บัวป่า ม.๒ 
4.ขุดขยายหนองโพนสังข์        
บ.สูงยาง ม.๔ 
5.ขุดขยายหนองเชียงนาม    
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
6.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง ฮู น า ค           
บ.คูเมือง ม.๑ 
7.ขุดขยายหนองดอนด้าม
พร้า บ.ดงเกลือ ม.๖ 
8.ขุ ด ล อ ก ห น อ ง แ ป น            
บ.สูงยาง ม.๔ 
9.ขุ ด ล อ ก ห น อ ง โ ด น             
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
10.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง งู เ ห่ า          
บ.ดงเกลือ ม.๑๐ 
11.ขุ ด ข ย า ย ห น อ ง แ ต้             
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ายต่อจากช่ือโครงการด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

บ.บัวป่า ม.๒ 
12.ขุดลอกคลองช้างเผือก     
บ.โนนคูเมอืง ม.๓ 
13.ขุดลอกหนองแคน          
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
14.ขุดลอกหนองเด่ิน          
บ.สูงยาง ม.๔ 
15.ขุดลอกหนองนาค า          
บ.สูงยาง ม.๗ 
16.ขุดขยายหนองสิม            
บ.สูงยาง ม.๔ 
17.ขุดขยายหนองบัว           
บ.คูเมือง ม.๑,๓,๙ 
17.ขุดลอกหนองแต้           
บ.สูงยาง ม.๗ 
18.เจาะบาดาลเพื่อท า
ประปาใต้ดิน ม.๑ – ๑๐ 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 

วาตภัย หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 8 
หมู่ท่ี 9 

 
 

หมู่ท่ี 10 

หมู่ท่ี 7 
 

หมู่ท่ี 2 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิด
วาตภัย) 
๑.ตัดไม้ท าลายป่า 
๒.ไม่มีต้นไม้ใหญ่บรรเทาแรงลม 
๓.สิ่งก่อสร้างมีสภาพเก่า/ช ารุด 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการรับมือ
วาตภัยมีอะไรบ้าง มีโครงการตรวจสอบที่
พักอาศัย  จัดชุดเคลื่อนที่ เร็ วในการ
ช่วยเหลือประชาชน) 
๑.ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ให้การช่วยเหลือ 
๒.ต้ังงบประมาณช่วยเหลือ 
๓.บุคลากร 
๔.แจ้งเตือนประชาชน 
 

๑. อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
2.ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายให้ประชาชนรับทราบ 
และรู้การจัดการสาธารณภัย
ด้วยตนเอง 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ายต่อจากช่ือโครงการด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

 
 

ฝนท้ิงช่วง 
ในฤดูท านา 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 9 

 
 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 10 
 

หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 7 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิดภัย
ฝนทิ้งช่วง) 
๑.แหล่งน้ าแห้งขอด 
๒.ฝนทิ้งช่วง 
๓.มีการบุกรุกท าลายป่าไม้           
๔.ต้นทุนน้ าต่ า (น้ าเค็ม) 
 ใส่หน้าหัวข้อ 
…….คนขาดน้ าด่ืม น้ าใช้ 
…….สัตว์ขาดน้ าด่ืม 
…….ข้าว พืชไร่และพืชสวนตาย 
 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมือฝนทิ้งช่วงมีอะไรบ้าง เช่น มี
แหล่งน้ าส ารอง มีรถส่งน้ า มีโครงการ/
ส่งเสริมอาชีพใช้น้ าน้อย) 
1.รถน้ าฯ 6,000ลิตร 
2.บุคลากร 
3.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
4.แจ้งประชาชนกักเก็บน้ าใช้ 

๑. เจาะบาดาลเพื่อท าประปา
ใต้ดิน ม.๑ – ๑๐ 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัคคีภัย หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 10 

 
 

หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 9 

หมู่ท่ี...-.. 

หมู่ท่ี 2 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิด
อัคคีภัย) 
1.จุดไผเผาตอซังข้าว 
2.เผาขยะ 
3.เผาไล่สัตว์ 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมืออัคคีภัยมีอะไรบ้าง เช่น มีการเต
รีมความพร้อมบุคคลากรให้มีทักษะ
การดับเพลิง มรีถดับเพลิง มีรถบรรทุก
น้ า เตรียมถังดับเพลิงตามชุมชนเสี่ยง
ภัย) 
1.แจ้งเตือนประชาชน 
2.รถน้ าฯ 6,000 ลิตร 
3.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
4.บุคลากร/อุปกรณ์ดับเพลิง 

1.อบรมให้ความรู้ เรื่ องการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2.ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ายต่อจากช่ือโครงการด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

โรคโควิด-
19 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 7 
หมู่ท่ี 8 
หมู่ท่ี 9 
หมู่ท่ี 10 

 
 

หมู่ท่ี...-.. 
หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 

หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 
หมู่ท่ี..-... 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิด
การระบาดในพื้นที่) 
๑.การเดินทางกลับภูมิล าเนาของ
ประชาชนจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 

๒.ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม  
   โรค 
๓. 
๔. 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รั บ มื อ อ ะ ไ ร บ้ า ง  ที ม  ป ก ค ร อ ง 
และอสม. เฝ้าระบบวังอย่างเข้มข้น มี
ศูนย์พักคอยที่ได้มาตรฐาน ประชาชน
ตระหนักและระวังตัวเอง) 
๑.จัดต้ังศูนย์พักคอยชุมชน  
   จ านวน 3 แห่ง 
๒ .จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. , 
ชรบ.และ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าศูนย์พักคอย 
๓.สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร 
   ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ 
๔ .รณรงค์ ประชาสั มพั นธ์ ใ ห้
ความรู้กับประชาชในพื้นที่ 

๑.โครงการจัดต้ังศูนย์พักคอย
ชุมชน  
๒ .โครงการมอบถุ งยั ง ชีพ
ให้กับผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ี
เส่ียง 
๓ .สนั บสนุ น ค่ าตอบแทน
ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
๔.สนับสนุนอาหารให้กับ 
ผู้กักตัว 
๕.โครงการมอบหน้ากาก
อนามัยให้กับประชาชนใน
พื้นท่ีทุกครัวเรือน 
๖.โครงการพ่นก าจัดเช้ือ
ให้กับครัวเรือนท่ีมีคนติดเช้ือ
หายแล้ว 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 
 

 ใส่หน้า
หัวข้อท่ี

เป็นภัยใน
พื้นท่ี 

 
.เฝาตอฟาง 

 
... ไฟป่า 

 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 10 

 
 

หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 9 

หมู่ท่ี.-.... 

หมู่ท่ี 2 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้เกิด
อัคคีภัย) 
1.จุดไผเผาตอซังข้าว 
2.เผาขยะ 
3.เผาไล่สัตว์ 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมืออัคคีภัยมีอะไรบ้าง เช่น มีการเต
รีมความพร้อมบุคคลากรให้มีทักษะ
การดับเพลิง มรีถดับเพลิง มีรถบรรทุก
น้ า เตรียมถังดับเพลิงตามชุมชนเสี่ยงภัย) 
1.แจ้งเตือนประชาชน 
2.รถน้ าฯ 6,000 ลิตร 
3.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
4.บุคลากร/อุปกรณ์ดับเพลิง 

1.อบรมให้ความรู้ เรื่ องการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2.ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(ทุกโครงการรับผิดชอบ โดย 
ทต.คูเมือง) 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปต 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ดังท่ีปรากฏในตาราง
ล าดับความเส่ียงของภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั้งมาก
ขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก 
เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่ 1-9  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า (เทศบาลต าบลคูเมือง) จึงท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

 
ภัยแล้ง 

 
 

           

 
แผ่นดินไหว 

            

พายุฤดูร้อน             
 

อัคคีภัย 
ปีใหม่ ตรุษจีน 

 
         

 
ปีใหม่ 

ไฟป่า             

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต ์

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
ฯลฯ             

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปต (ปรับแก้ช่วงเวลาเกิดภัยให้ตรงกับพื้นที่) 

ฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
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บทที่ ๒ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีเป้าหมายสูงสุด “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วท่ัว-
อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยน ากรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ภัยท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อมท้ังบทเรียนการจัดการสาธารณภัยท่ีผ่านมา น ามาทบทวน 
ปรับปรุง และจัดท าแผนฉบับนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีสาระส าคัญ              
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 นโยบายการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามนโยบายการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้ 
2.1.1 มุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วน

ของสังคมไทยเข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อน าไปสู่การประเมินความเส่ียงและการใช้ข้อมูล
ความเส่ียงประกอบการวางแผน การลงทุน และการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทันภัย  

2.1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ยก ระดับ
มาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
ทุกระดับ พร้อมท้ังการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อ
เหตุการณ์ 

2.1.3 สร้างระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็วหรือดีกว่าเดิม และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อลดความเส่ียงเดิมและป้องกันความเส่ียงใหม่  

2.1.4 สร้างการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

2.1.5 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดยการยกระดับ
ศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อปท. 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

(ให ้อปท. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อ าเภอ) 

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการ
ช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้ประชาชนใน (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย 

2.3 วิสัยทัศน์ 
(ให ้อปท.ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อ าเภอ) 

“เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยงานด้านการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้
ต าบลคูเมือง ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 
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2.4 พันธกิจ 
(ให้ อปท. ก าหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ/จังหวัด/อ าเภอ) 

1. พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของต าบลคูเมือง และ
ด าเนินการจัดการสาธารณภัย ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้เป็นไปมาตรฐานสากล 

2. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร ประชาชน      
ในพื้นท่ี และภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยท้ังภายในต าบลคูเมือง และพื้นท่ีข้างเคียง 

3.พัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกัน และลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อ
สร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นให้ท่ัวถึง เป็นธรรม และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

7. ฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภัยท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับต าบล    

2.5 เป้าหมาย 
(ให้ อปท. ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อ าเภอ)  

1. ทบทวนปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต าบลให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อ าเภอ 

2. จัดระบบการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็ว 

4. พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการสาธารณภัย เข้าสู่ระบบดิจิทัล 

5. น านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. เพิ่มช่องทางการส่ือสารออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับแจ้งเหตุ ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทันท่วงที 

7. เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง ในการสนับสนุน
การอ านวยการของนายอ าเภอเมืองสรวง (ผู้อ านวยการอ าเภอ) และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (อ านวยการ
จังหวัด) 

8. ยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลคูเมือง  

9. เสริมศักยภาพหมู่บ้าน ในการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับหมู่บ้าน 
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10. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง ในการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ   

2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2.6.1 การลดความ
สูญเสียและความ
เสียหาย  

(1) อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(2) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่อประชากร 100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  
(4) ความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีมีต่อโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ และการหยุดชะงัก
ของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในจ านวนนั้นรวมถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา 
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและบริการพื้นฐานให้มีความพร้อมรับมือและสามารถฟื้นกลับ
ได้เร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย  

2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
จัดการความเสี่ ยง
จากสาธารณภัย  

(1) จ านวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีการบรรจุองค์ประกอบ
ประเด็นการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(2) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
(3) ขีดความสามารถระบบเตือนภัย โดยการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยและข้อมูลความเส่ียงสาธารณภัย  

2.7 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
ยุทธศาสตร์ของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยไปสู่มาตรฐานตาม
หลักสากลเพื่อสร้างการรู้เท่าทันภัยและภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยนื 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
 (1.1)  เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมท้ัง

การเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
 (1.2)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนด าเนินการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่  
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 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 

 (2.2)  พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  
 (2.3)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
    (1.1)  เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

เอกภาพ และยืดหยุ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     (1.2)  เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์  
     (1.3) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยท่ีสุด  
 (2) กลยุทธ ์
 (2.1) พัฒนามาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ 
 (2.2) พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 (2.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟอูย่างยั่งยืน 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1) เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ต่อเนื่อง  

เป็นธรรม สอดรับกับความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปด ารงชีวิต
ได้ตามปกติ 

  (1.2) เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยให้มีการซ่อมสร้างและฟื้นสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
หรือให้ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

 (2) กลยุทธ์ 
 (2.1)  พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Need 

Assessment : PDNA) 
 (2.2)  พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู 
 (2.3)  เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  
 (1) เป้าประสงค์ 

  (1.1)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน  

  (1.2)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  (1.3)  เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๓๖ 

 

 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยระหว่างประเทศ 
  (2.2)  พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
  (2.3)  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
  (2.4)  ส่งเสริมความเป็นประเทศท่ีมีบทบาทน าด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใชน้วัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 
 (1) เป้าประสงค์ 
  (1.1)  เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ให้การจัด         

การความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1.2)  เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันด้วยการรู้ เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากทุกภาคส่วน 
 (2) กลยุทธ์ 
  (2.1)  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
  (2.2)  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  (2.3)  พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
       (2.4)  ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (2.5)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 
ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
_________________________________________________ 

 

การมุ่งเน้นการลด
ความเสี่ยง 

จากสาธารณภัย 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
_________________________________________________ 

 

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินแบบบรูณาการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
_________________________________________________ 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
_________________________________________________ 

 

การส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
___________________________________________________ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
 

 แผนภาพที่ 2-1 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๓๗ 

 

ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถท าให้ชุมชน
ของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 



 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570 หน้า  ๓๘ 

 

2.8 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบล     
คูเมือง) 

2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 

งบประมาณ สาระส าคัญ 
 

     องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือใช้ด าเนินการต้ังแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสา
ธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน
เฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ซึ่งก าหนดให้มีแผนและข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้ง 
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
(3) ให้มีการต้ังงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตนตาม
กรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล 

(1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 53 
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ       

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน        
ของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตน (22) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการให้บริการสาธารณะ 
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
            - ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 

แผนภาพที่ 2-1 ผังความเช่ือมโยงเชิงยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๓๙ 

 

งบประมาณ สาระส าคัญ 
 

สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีน้ัน โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้
เงื่อนไข... 
             - ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะน้ัน โดยให้ค านึงถึงฐานะการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
          6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559  
                    - ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้... 
          7) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
                   - ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะ
มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพ่ือ
การด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิต 
และทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบ
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
                     ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรื อการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
                   - ข้อ 7 กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ ดังน้ี 
                             (1) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ให้รายงานอ าเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง           
เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
                             (2) กรณีมิได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
                   - ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด ารงชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย 
                               กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่า การซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่าและการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้
ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
                 - ข้อ 16 (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 
                   - ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
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งบประมาณ สาระส าคัญ 
 

ท้องถ่ินเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยโครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
          8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  
                    - ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเบิกจ่ายได้ 
          9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                     - ข้อ  4 อาส าสมัค รที่ ไ ด้ รั บค าสั่ ง จ ากผู้ อ านวยการ  ผู้ บัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน 
                      - ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ 4 ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย... 
                     - ข้อ 6 กรณีมีการสั่งใช้อาสาสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งพ้ืนที่ ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

 
2.8.2 งบกลาง 

งบประมาณ 
 

สาระส าคญั 
 

1. เงินทดรองราชการ          
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  

เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติข้ึนในเวลาอันใกล้ หรือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ใด ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการที่มีเงินทดรองราชการใช้วงเงินทดรองราชการในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือโดย
เร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด การใช้จ่ายเงินต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการ
ช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยมีแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ดังน้ี 
 (1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เมื่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ข้ึนในเวลาอันใกล้ และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
ใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ันได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000  บาท  
   (1.1) ในกรณีกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 
  (1.2) ในกรณีจังหวัดอื่น ให้เป็นอ านาจของส านักงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงิน 
  โดยการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและ
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งบประมาณ 
 

สาระส าคญั 
 

บรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
  (2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึนในท้องที่  
ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องที่น้ันเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
  (2.1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (2.2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
 เมื่อได้มีการประกาศให้ท้องที่น้ันเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้วให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ     
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 

2. เงินส ารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการ โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
รีบด าเนินการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กระท า
ได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังน้ี  
 (1) เป็นรายจ่ายเพ่ือการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 
  (2) เป็นรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรง 
  (3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่ เพียงพอ
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
 (4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 
  ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ.2562 

       2.8.3 เงินนอกงบประมาณ เป็นบรรดาเงินท้ังปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ท่ีต้องน าส่งคลัง แต่มี
กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

งบประมาณ 
 

สาระส าคญั 
 

งบประมาณสนับสนุน      
จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและผลักดันการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักการ ข้อก าหนดและเงื่อนไขขององค์กรผู้ให้การสนับสนุน และไม่ขัดแย้ง
กับแนวทางการด าเนินงานในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. ….   
โดยแบ่งเป็นเงินบริจาค กองทุน และอื่นๆ ดังน้ี 
(1) เงินบริจาค  คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยการใช้เงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ .ศ. 2542 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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งบประมาณ 
 

สาระส าคญั 
 

(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งการใช้กองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
(3)  อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นอกเหนือจากเงินบริจาคและกองทุน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
 

งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบกลาง 

งบนอกงบประมาณ 
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บทที่ 3 
หลักการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางการจัดการสาธารณภัยท่ีอธิบายให้เห็ นถึง

ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะการเกิดท่ียากแก่การคาดการณ์ผลท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบการเกิดไม่ซ้ า
เดิม และไม่จ าเป็นต้องเป็นล าดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีการด าเนินการในลักษณะเป็นวงรอบ (Closed 
Loop) อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถแยกส่วนเฉพาะในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
จึงเป็นการจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต้ังแต่การป้องกันและ
ลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟื้นฟูซึ่งการด าเนินการในแต่ละ
ห้วงเวลาการเกิดสาธารณภัยอาจมีความคาบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมท้ังระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของภัยเป็นส าคัญ ดังแผนภาพที่ 3-1 

 
ปรับจากท่ีมา : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams. 

https://www.preventionweb.net. (2019, November :25) 
แผนภาพที่ 3-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

เพ่ือความปลอดภัยอย่างย่ังยืน (Resilience) 
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ

(เทศบาลต าบลคูเมือง) จะมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติต้ังแต่
ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ต้องมีการเช่ือมโยงและ
รับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัดด้วย 

3.2.1 ระดับนโยบาย 
  (1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
   มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยมี
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 

 (2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)   
  มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

 (3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)  
  มีหน้าท่ีเสนอ และจัดท ามาตรการ แนวทาง นโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของ
หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร
ระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

3.2.2 ระดับปฏิบัติ 
  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลางในการอ านวยการและการประสานการ

ปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรียกช่ือว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ/กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ มีหน้าท่ีในการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยด้วยการบังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ และประสานการปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนต้ังแต่ภาวะปกติ
จนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย โดยจะต้องมีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี และมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในภารกิจหน้าท่ีต่าง ๆ และต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่
ละระดับการปฏิบัติการ (Level of Activation) รวมท้ัง ต้องจัดให้มีสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) 
ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนกลไกดังกล่าวจะปรับเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติใน
ภาวะฉุกเฉินโดยการจัดต้ัง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์” ขึ้นซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังองค์กรปฏิบัติการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 5 
 (1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
  ท าหน้าท่ีบังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลและประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมส่ังการ และบัญชาการ 
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 (2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
 ท าหน้าท่ีประสานงาน บูรณาการข้อมูล และการปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วน
ของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
สาธารณภัยท้ังระบบในภาวะปกติ และในภาวะใกล้เกิดภัย ท าหน้าท่ีเตรียมการเผชิญเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยพร้อมท้ังรายงานและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสา
ธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อ านวยการกลาง  
 (3)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อ านวยการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง ผู้อ านวยการ 
ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (4)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
   ท าหน้ าท่ี อ านวยการ ควบคุม สนั บสนุ น ประสานการปฏิ บั ติ ในการป้ องกั นและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังด าเนินการสนับส นุน 
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบโดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
  (5)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต (กอปภ.สนข.)   
  ท าหน้าท่ีรับ ผิดชอบและปฏิบั ติหน้า ท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน  
และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยส านักงานเขต 
 (6) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
 ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 (7) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการ
ป้ อ ง กั น และบ ร ร เท าส าธ าร ณภั ย ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ปก ครอ ง ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น ซึ่ ง มี พื้ น ท่ี ติ ด ต่ อห รื อ ใก ล้ เ คี ย ง  
หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา/ผู้อ านวยการเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัด
ประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 (8) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๔๖ 

 

   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ัง จัดท าแผนปฏิบั ติการในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการ
ป้ อ ง กั น และบ ร ร เท าส าธ าร ณภั ย ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ปก ครอ ง ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น ซึ่ ง มี พื้ น ท่ี ติ ด ต่ อห รื อ ใก ล้ เ คี ย ง 
หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี/ผู้อ านวยการเทศบาล เป็นผู้อ านวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุม
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (9)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 
 ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมายพร้อมท้ังสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการ
ร้ อ ง ข อ  โ ด ย มี น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล / ผู้ อ า น ว ย ก า ร อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนต าบลเป็นผู้อ านวยการ ท้ังนี้ ให้มีการจัดประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมอืง) 

ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ผู้อ านวยการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง รองผู้อ านวยการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
6. เจ้าหน้าท่ี/พนักงาน..งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..... กรรมการ 
7. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน กรรมการ 
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐท่ีนายอ าเภอเห็นสมควรแต่งต้ัง กรรมการ 
9. ผู้แทนสถานศึกษาท่ีนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง เห็นสมควรแต่งต้ังกรรมการ กรรมการ 
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้น ท่ี ท่ีนายก เทศมนตรีต าบลคูเมือง 
เห็นสมควรแต่งต้ัง 

กรรมการ 

12. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอ าเภอเห็นสมควร 
 

 

อ านาจหน้าที่ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผน 

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๔๗ 

 

2.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย เช่น จัดให้มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  

3. จัดต้ังทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ี และให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนท้องถิ่น เพื่อควบคุมและบัญชาการ การ
เผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี 

4. รวบรวม จัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานข้อมูลความเส่ียงภัยใน
พื้นท่ีอปท. 

5.  ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียง

เมื่อได้รับการร้องขอ 

 

 
 

 
แผนภาพที่ 3-2   กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับ อปท. 
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๔๘ 

 

(1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์ 
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 

3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวง

กว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมท้ังประสานกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง)            ให้
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ (เทศบาลต าบลคูเมือง ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง ) 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
 

3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้องมี  

การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (เทศบาลต าบลคูเมือง) ร่วมกับ (ร.16 พัน.1) ท้ังนี้ ฝ่าย
ทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนอยู่กับระดับของหน่วย
และสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้น ท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบ่ง
มอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหาร 

3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นศูนย์กลางในการประสาน

การปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ รายงาน  การปฏิบัติและ
สถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) (กรณีเกิดสาธารณภัย)  เพื่อ
ร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

(2) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล  ในจังหวัด 
จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

(3) (เทศบาลต าบลคูเมือง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับองค์การสาธารณกุศล
จัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กร
ปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

(4) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมท้ังแจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

(5) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก (เทศบาลต าบลคูเมือง) หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ต ารวจ 
เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้รายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๔๙ 

 

(6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ ประสานหน่วยแพทย์
และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ รวมท้ังอพยพช่วยเหลือ   ผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
3.4 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สา
ธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ าการระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ท้ังนี้ ขึ้นกับพื้นท่ี ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถใน

การจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ท่ีผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และ/หรือ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม และส่ังการ 
2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  

ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   

ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ควบคุม  ส่ังการ และบัญชาการ 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี (เทศบาลต าบลคูเมือง) นายกเทศมนตรี (ระบุช่ือ ทน./

ทม./ทต.)/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (เทศบาลต าบลคูเมือง) ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 
รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย          เพื่อรายงานนายอ าเภอให้
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาด
กลางต่อไป 
3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยของประเทศ โดยมี กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าส่ั งอื่ นๆ ท่ี เกี่ ยวข้ องสนับสนุนการจัดการ 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

3.6.1 กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่ 
(1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบ าบัดภยันตรายจากสา

ธารณภัย พ.ศ. 2554 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๕๐ 

 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร 

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

เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่ง ที่ส าคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 (1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 (1.2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540  
 (1.3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. 2542 
 (1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2547 
 (1.5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  (1.6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
  (1.7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
    (1.8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541  
  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 
       - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
  (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2562 
  (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 
    (2.4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อการป้องกันและขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน พ.ศ. 2527  

  (3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ ค าสั่งอื่นๆ  
  (3.1) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
  (3.2) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
  (3.3) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  (3.4) พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 
  (3.5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 
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 (3.6) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 (3.7) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม 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 ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2546 
 (3.12) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 (3.13) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 (3.14) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 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) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 (3.23) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 (3.24) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 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) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
 (3.31) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 (3.32) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 (3.33) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
 (3.34) พระราชบญัญัติสาธารณสุข 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 
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บทที่ 4 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสของความรุนแรง และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากสาธารณภัยได้ด้วยการประเมินความเส่ียง เพื่อน ามาก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อแก้ไขต้นเหตุ
ของปัญหาในการลดความเส่ียงท่ีเกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิด
ความเส่ียงใหม่ด้วยการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบางและ เพิ่มศักยภาพในการจัดการให้
สังคมมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมอันน าไปสู่ “การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วท่ัว 
- อย่างยั่งยืน (Resilience)”  

ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัยท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต  
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียง ได้แก่ ภัยความล่อแหลม ความ
เปราะบางและศักยภาพ ดังนี้ 

 
ความเส่ียง  (Risk) = 

 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความ
เส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบ
จากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ท่ีอาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ 
ท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของคนทุกคน  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางให้ด าเนินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศท้ังนี้ 
ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดท ากรอบการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเส่ียงจากสาธารณ
ภัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ภัย (Hazard)  x  ความล่อแหลม (Exposure)  x  ความเปราะบาง (Vulnerability) 

        ศักยภาพ (Capacity) 
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หรือ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้น เพื่อให้เข้าใจความเส่ียงจากสาธารณภัย เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือและฟื้น
คืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟื้นฟู 
4.2 เป้าประสงค์ 

4.2.1 เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมท้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

4.2.2 เพื่อให้มีมาตรการ ให้ทุกภาคส่วนลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่ 

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
    

 
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

(เทศบาลต าบลคูเมือง) มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
(1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย  

(1) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติสาธารณ
ภัย ฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการเช่ือมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนในทุกระดับโดยก าหนดให้
มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกัน 
เพื่อให้ได้แผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) ท้ังนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการประเมินความเส่ียงจากสา
ธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ  

(1.2) วิเคราะห์ความเส่ียงโดยสร้างฉากทัศน์/สถานการณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment) เป็น
การใช้สถานการณ์หรือสถิติของภัยท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อค้นหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (Future Risk 
Scenario) หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีน า
ความรู้และแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงในทุกมิติ (Inclusive DRR)    
 (2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 

(เทศบาลต าบลคูเมือง) วางแผนเพื่อป้องกันความเส่ียง แก้ไขปัญหาความเปราะบาง และความล่อแหลมการ
เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในทุกระดับ โดยน าผลการประเมินความเส่ียงมา
เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัยตามภัยประเภทต่างๆ เพื่อจัดล าดับความส าคัญและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
และใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยบรรจุในแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังปรากฏในตารางท่ี 1-7 : ตารางแสดงปัจจัย/
สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ในบทท่ี 1 

 
(3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้ก าหนดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบความเส่ียงของพื้นท่ีตนเอง 
เพื่อให้มีความตระหนัก เข้าใจความเส่ียงในพื้นท่ีรู้เท่าทันภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในการวางแผน
และการลงทุนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยการสนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถ่ิน 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๕๔ 

 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การเตรียมการในการรับมือ สาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต    
 (3.2) จัดท า ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Assessment 
Guideline) โดยให้หน่วยงานภาคในระดับท้องถิ่น ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ความเส่ียงของพื้นท่ี 
    (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยง ท่ีมีอยู่

เดิมด้วยมาตรการและวิธีการท่ีหลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมท้ังฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเดิมโดยพิจารณาเลือกใช้
วิธีการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น 
   (1.1) ย้ายท่ีต้ังชุมชน หมู่บ้านและอาคารสถานท่ีออกนอกพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดสาธารณภัย หรือ
การออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุในการก่อสร้างท่ีมีความคงทนและปลอดภัย 
   (1.2) ก าหนด/จัดท าโซนนิ่ง เพื่อวางแผนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   (1.3) จัดท าผังเมือง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความเส่ียงจากสาธารณภัย และมี
การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังจัดท ากฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชุมชนท่ีอยู่อาศัย 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)  
 ด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบ โดยด าเนินการท้ังท่ีใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้างเพื่อขจัด
หรือลดโอกาสท่ีสาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการ
ปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังการป้องกัน บรรเทาและระงับภัยให้มี
ความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (2.1) มาตราการเชิงใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้ส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
อาคาร เขื่อน ก าแพง อ่างเก็บน้ า ฝาย เหมือง เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ  เพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีว่าควรใช้การป้องกันแบบใดจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเส่ียงภัยนั้นๆ ประกอบด้วย 
     (1) จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ า เขื่อน สระน้ า ท านบ เหมืองฝาย 
รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและการ
ระบายในฤดูฝน  
     (2) ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดินจากการ
กัดเซาะชายฝ่ังของทะเลและแม่น้ า 
    (3) เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน อาคาร ให้สามารถต้านทานแรงจากลมพายุ 
     (4) กรณีการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีเส่ียงภัยต้องให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
มีระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม รวมท้ังข้อก าหนดและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๕๕ 

 

     (5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือเส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การ
ได้ตลอดเวลา 
  (2.2) มาตราการที่ไม่ใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันและลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการด าเนินการเพื่อช่วยท าให้การ
ด าเนินงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น การใช้มาตรการด้านกฎหมาย
ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การอบรมวิศวกรในการก่อสร้าง    

(1) ก าหนดเขตพื้นท่ีและจัดกลุ่มท่ีต้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเล่ียงพื้นท่ี
เส่ียงภัย เช่น การวางแผนการใช้ท่ีดิน การจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัย การก าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของกิจกรรม
ต่าง ๆ การก าหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 

(2) เสริมสร้างความแข็งแรงของตล่ิง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก ป้องกันชุมชนริมน ้า  
(3) ปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเส่ียง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดินกันดิน

พังทลาย ท าแนวปลูกแบบขวาง แนะน าพันธุ์พืชท่ีทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

(4) ออกมาตรการที่จ าเป็นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(5) บังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีกับหน่วยงานภาครัฐในการ

ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆท่ีเกิดจากการ
กระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 

(เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้น าแนวคิดการลดความเส่ียงมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ภายใต้การวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยต่างๆ ของ อปท. โดยได้จัดท าโครงการ/มาตราการ/แผนงาน 
และแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากทุกหน่วยงานมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบตามภัยประเภท
ต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่ 
   (3.1) สนับสนุนการสร้างระบบประกันภัย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งเป็นการตกลงท าสัญญาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยท่ีอีกฝ่ายตกลงจะจ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งตามก าหนดระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนจะได้รับค่าสินไหมชดเชย
บางส่วนหรือท้ังหมดจากผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่าว 
   (3.2) สนับสนุนการออกพันธบัตรสาธารณภัย (catastrophe/CAT bond) ซึ่งคือตราสารหนี้ท่ี
ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกินกว่าระดับ
ท่ีก าหนดผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามขั้นตอนท่ีตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับความเส่ียงท่ีสูงขึ้นแต่หากไม่
เกิดสาธารณภัยตามท่ีระบุไว้ในช่วงเวลาท่ีก าหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน เมื่อครบก าหนด  และ
ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อพันธบัตรสาธารณภัยดังกล่าว 

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

   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและ
เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้
ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อมและการฝึกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) จะมีการประสานและส่ังการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้านด าเนินการฝึกการป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้พร้อมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาประเภทของภัยท่ีเป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล หรือภัยท่ีมีความ
เส่ียงสูง ตามความจ าเป็นของสภาพพื้นท่ี 

(4.2) การเตรียมการอพยพ 
ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จัดท าแผน

อพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระส าคัญประกอบด้วย บัญชีจ านวน
ผู้อพยพบัญชีส่วนราชการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพื้นท่ีรองรับ การอพยพให้อยู่ในพื้นท่ี
เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจนการก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทาง
อพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการส ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ  น ้ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน 
และระบบส่ือสารส าหรับการอพยพ  
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการและ
สามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การเตรียมการอพยพ ให้ด าเนินการดังนี้ 
           1) จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัยและแผนอพยพส่วนราชการ  
           2) จัดหาสถานท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย  
       4) จัดท าป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานท่ีปลอดภัย 
       5) จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 
       6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคล่ือน ๔ ล้อ ไฟฉาย พลุ
ส่องสว่าง นกหวีด เส้ือชูชีพ ฯลฯ 
       7) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
      8) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
       9) จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 
    ท้ังนี้ ในการจัดท าแผนอพยพ การอพยพส่วนราชการ ให้ก าหนดรายละเอียดโดยส ารวจและจัดท า
บัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามล าดับความเร่งด่วน การก าหนดเขตพื้นท่ีรวมพลและพื้นท่ี
รองรับการอพยพ การก าหนดเจ้าหน้าท่ีด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน การ
ส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิงตลอดจนระบบการส่ือสารส าหรับการอพยพ การก าหนดเส้นทางอพยพหลัก และ
เส้นทางรองท่ีชัดเจน การก าหนดสถานท่ีปลอดภัยเป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพ การก าหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพการอยู่อาศัย  ในพื้นท่ีรองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ 
การให้ความช่วยเหลือ และบริการในการด ารงชีพและระบบสุขลักษณะตามสมควรจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่างระเบียบในการควบคุมการใช้ส่ิงเหล่านี้ 
    นอกจากนี้ ให้แบ่งการปกครองในพื้นท่ีอพยพออกเป็นกลุ่ม และจัดท าทะเบียนและจัดระเบียบการ
ปกครอง โดยการจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และ
สตรีตามล าดับ และจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะความจ าเป็น เช่น ต้องห่างจาก
พื้นท่ีอันตราย ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ มีความสะดวก
ในเส้นทางคมนาคม และมีส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 

 (4.3) การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราวในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน ซึ่งรัฐ

ต้องมีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน  โดยก าหนดอาคารท่ีจะใช้เป็น ศูนย์พักพิงช่ัวคราวไว้
และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงช่ัวคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและศักด์ิศรีกับผู้ประสบภัยท่ีเข้า
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พักพิง ท้ังนี้ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้  

(4.4.1) จัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อปท. ต้องด าเนินการคัดเลือกสถานท่ีต้ังจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการเกิดซ้ า มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา 
ไฟฟ้า รวมท้ังต้องก าหนดนโยบายในการเปิดและปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ชัดเจน  

(4.3.2) ก าหนดให้มีปัจจัยความจ าเป็นขั้นต ่าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานส
เฟียร์  

(4.3.3) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ตามโครงสร้างแผนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่  ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ซึ่งอาจเป็นได้ท้ัง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรือผู้อ านวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ) ท้ังนี้ 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอ านวยการตามความเหมาะสม  

(4.3.4) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็นประกอบด้วย 
ข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านธุรการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 (4.4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

 แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด า เนินงานหรือไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร
ในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่อง
ควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (2) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย /
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (3) ก าหนดสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 
   (4) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้
ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

(4.5) การแจ้งเตือนภัย 
  การแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นการด าเนินการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบโดยการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและการแจ้งเตือนภัยท่ีรวดเร็วไปยังพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานและ
ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้ การแจ้งเตือนภัยจะหมาย
รวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ต้ังแต่การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน/องค์กร และประชาชน เพื่อให้หน่วยงานและ/หรือบุคคลท่ีก าลังเผชิญความเส่ียงต่อ
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การเกิดสาธารณภัยสามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์) โดยระบบ
เตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Warning System)จะมุ่งเน้นกระบวนการด าเนินการต้ังแต่ต้นทางในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง เพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณ
ภัยและสามารถอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้  
   (4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ด าเนินการจัดหา ติดต้ัง และพัฒนา
โครงสร้างระบบเตือนภัย ระบบส่ือสารและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัย 
วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยและการส่งข้อมูลท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน
ซึ่งการพัฒนาและเช่ือมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
ตามแผนภาพที่ 4-1 ได้แก่ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบส าคัญของระบบการเตือนภัย 

 (1) การรับรู้และเข้าใจความเส่ียง (Risk Knowledge) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นระบบ และค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของภัยอันเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของเมือง 
ฯลฯ มาใช้ในการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อน ามาสนับสนุน/ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยให้ตรงกับพื้นท่ี
ท่ีจะได้รับผลกระทบเมื่อสาธารณภัยเกิดข้ึนการประเมินความเส่ียงไม่ควรด าเนินการเพียงครั้งเดียวควรมีการปรับปรุง
ตามระยะเวลา โดยข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม กาลเวลา และบริบทของพื้นท่ี 
 (2) การติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์ (Monitoring and Forecasting) เป็น
ขั้นตอนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์คาดการณ์สาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นเชิงพื้นท่ีในแต่
ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Data Analytical BIG 
DATA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อให้การคาดการณ์มีความถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม 
และรวดเร็ว 
 (3) การแจ้งเตือนภัยและการส่ือสาร (Dissemination_and Communication)ต้องจัดท า
ข้อความ หรือค าแจ้งเตือนท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนมากท่ีสุด (เวลาท่ีจะเกิดสา
ธารณภัย ระยะเวลาการเกิด พื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมพร้อม ฯลฯ) เพื่อให้ประชาชนไม่
เกิดความสับสนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี  รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบส่ือสาร 
(Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีเส่ียงภัย 
 (4) ความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัย (Public Awareness 
and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อความ/สัญญาณแจ้งเตือนแล้วต้องรู้เท่าทันภัย
โดยตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่การสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและลดผลกระทบ ความสามารถจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการอพยพไป
ยังพื้นท่ีปลอดภัย  
   (4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัย
ธรรมชาติมีระยะเวลาในการเกิดท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ในการแจ้งเตือนภัยให้พิจารณาระยะเวลาของการแจ้งเตือนภัย
ตามแต่ละประเภทของสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) ก าหนดกระบวนการเตือนภัย ดังนี้ 
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    (1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมท้ังประสาน
การปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 

3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความต่ืนตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ท้ังนี้ ความถี่ของ
การแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมท้ังท า
หน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคู
เมือง) แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
  เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่า มีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี

ท่ีมีความเส่ียงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และ
ประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ระยะเวลาส าหรับการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคู
เมือง) เป็นหน่วยประสานงานในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีใน
การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าท่ีมี
มาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและท าความเข้าใจ กับข้อมูลท่ีได้รับ   

(3) การแจ้งเตือนภัย  
       หากประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 
60_ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับและประชาชนในพื้นท่ีเส่ียง
ภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 
 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
 ท้ังนี้ ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของสา
ธารณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม/น้ าป่าไหลหลากอาจมีระยะเวลาในการแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะท่ีธรณีพิบัติภัยสึนามิจะมี
ระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมงในการแจ้งให้อพยพ โดย อปท. ..(เทศบาลต าบลคูเมือง) ก าหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย ดังนี้  
       (1) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการแจ้งเตือนผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง การปกครองท้องท่ี ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
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หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพื้นท่ี  ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และ
ประชาชนท่ัวไป 
      (2) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว หอเตือนภัย เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้านหรือต าบล  หรือแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแจ้งเตือนภัย 

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

 

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  
-  ส่วนราชการภายในอ าเภอ 
-   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ 
-  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
-  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (พ้ืนที่เสี่ยงภัย) เช่น   
กลุ่มผู้ประกอบการ 
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   (4) รับมือและอพยพ หากคาดว่าสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ      ต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นส่ังการให้อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย หรือพื้นท่ีท่ี
หน่วยงานราชการ มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยก าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมท้ังแผน
เผชิญเหตุ ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน ในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น โดยจะประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กองก าลังทหารเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ทรัพยากร ยานพาหนะ เครื่องมือพิเศษ ท้ังนี้ หากเกินศักยภาพท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ให้รายงานกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบทันที 

แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 

 (4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อท าใหก้ารเตือนภัยมีความแม่นย า น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    (1) น าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพยากรณ์ คาดการณ์ ติดตามสถานการณ์
การเกิดสาธารณภัย 

    (2) จัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard Operating Procedure : SOP) ในการ
แจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดคาดว่าจะเกิดภัยข้ึนในชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในการแจ้งเตือนภัย 

    (3) จัดวางระบบส่ือสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบส่ือสารส ารอง 
    ระบบส่ือสารหลักท่ีก าหนดไว้ คือ หอกระจายข่าว เครื่องมือส่ือสาร 
    ระบบส่ือสารส ารองท่ีก าหนดไว้ คือ หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วแจ้งข่าวสารโดยตรง

กับคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรบัมือ 
    และอพยพ 

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

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินความเสี่ยงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏิบัติ 
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งใหแ้จ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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    (4) เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก รวมถึง ให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้า
ใจความเส่ียงจากข้อมูลท่ีได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยใน ต าบลและหมู่บ้าน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยท่ีมีความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น  
    (5) จัดให้มีการฝึกกระบวนการระบบเตือนภัยเพื่อเป็นการทดสอบแผนปฏิบัติการ แผน
เผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนท้ังในระดับจังหวั ด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผนท่ีเส่ียงภัย แอพพลิเคช่ัน จัดท า Web Service ในการน าเสนอข้อมูลและ Mobile Application เพื่อเป็น
ช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน และกลุ่มเปราะบางผ่านสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอื่นท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 (4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย 
          (4.6.1) จัดท าแผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (4.6.2) จัดให้มีส่ิงของส ารองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อาหาร เส้ือผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ ท่ีพักช่ัวคราว ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เครื่องจักรกลสาธารณภัย 
อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษส าหรับแต่ละประเภทภัย วัสดุส้ินเปลือง รวมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
  (4.6.3) จัดให้มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น คน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสา
ธารณภัย รวมถึงผู้เช่ียวชาญพิเศษ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของทุก
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และมูลนิธิต่าง ๆ 
  (4.6.4) บูรณาการระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้มีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
ได้แก่ การประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภทภัย การประมาณทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ การ
ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของทรัพยากร การบ ารุงรักษา การฝึกทักษะความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์และ
ระบบต่าง ๆ การจัดท าฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากร การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังระบบการระดมสรรพก าลัง 
การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
  (4.6.5) จัดท าค าของบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การ
เผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 
 
 

เป็นการมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ด้วยการก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจและ
ความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ “ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา” ตามวงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นแนวทางในการน าเรื่องการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming Disaster 
Risk Reduction into Development) และเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ
ต่อไป  

 
 
ท้ังนี้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้ก าหนดนโยบายการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจาก

สาธารณภัยเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัด โดยขับเคล่ือนการบูรณาการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยให้น าไปสู่การ

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้ความส าคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดให้เปน็นโยบายส าคัญของท้องถ่ิน 
 (1.1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะหุ้นส่วนในการลดความเส่ียงจากสาธารณ
ภัย ได้แก่ การร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระบแุผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนการวางแผน และขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 
 (1.2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส าหรับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุและการฟื้นฟู 
เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 (1.3) สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 (1.4) จัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้น เพื่อเป็นการเร่งให้การด าเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 
 (1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้ เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน รวมถึงการ
ให้บริการท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเส่ียงและระยะเวลาท่ีก าหนด  เช่น จัดท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐในการน านโยบายการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
       ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน 
ดังนี้ 

   (1) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชนเพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นแผนลดความเส่ียงภัย
ของชุมชน 
                 (2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณ
ภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา
ธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ า เป็นต้น 
                 (7) เตรียมส่ิงของยังชีพที่จ าเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๖๔ 

 

บทที่ 5 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัยรวมทั้งการ

รักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าท่ี และประชาชน โดยให้ ยึดถือว่า
การรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนล าดับแรก ท่ีจะต้องเร่งเข้าระงับเหตุ และให้ความ
ช่วยเหลือ ท้ังนี้ การจัดการในภาวะฉุกเฉินต้องให้ความส าคัญ กับมาตรฐาน เอกภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยการจัดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ ระบบการจัดการทรัพยากร และแบ่งมอบภารกิจ
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและสังคมให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด ดังนั้น 
ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
        ให้มีการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบ ระบบ และความเข้าใจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การ
จัดการสาธารณภัยสามารถเช่ือมต่อพื้นท่ีและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที โดยการน าระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ให้มีการก าหนดล าดับการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะรับหน้าท่ีและภารกิจจาก

ผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น หน่วยงานใดท าหน้าท่ีสนับสนุน รวมท้ังมี
ก า ร แ บ่ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ ว ย ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ  ( วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ )  
กลยุทธ์/ยุทธวิธี ท่ีชัดเจน ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ท่ีเกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ในระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุ่น เพื่อให้
สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและทุกขนาด เนื่องจากต้องอาศัยการประสานการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี พื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ดังนั้น 
โครงสร้างขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยอาจปรับเปล่ียนท้ัง
จ านวนบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และกิจกรรม 

5.2เป้าประสงค์ 
 5.2.1เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่าง มีมาตรฐาน ยืดหยุ่น และ
เป็นเอกภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.2.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันต่อเหตุการณ์  
5.2.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้น้อยท่ีสุด 

5.3 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
   
 การสร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล การสนับสนุนการ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ  

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๖๕ 

 

ตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเป็นมาตรฐานเพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย 
อปท. …. (เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐ

ในการจัดการสาธารณภัย โดยใช้แนวทางตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งก าหนดระดับของ
สถานการณ์สาธารณภัย ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการแจ้งเตือนภัย และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ตามภารกิจ/หน้าท่ีของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย โดยก าหนดความหมายของสีตาม
สถานการณ์ของสาธารณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

 

สีแดง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานท่ีปลอดภัยหรือต้อง
อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อส่ังการ 

สีส้ม  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ีก าลังควบคุมสถานการณ์ 
ให้อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

สีเหลือง หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้มท่ีสถานการณ์จะรุนแรงมาก
ขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

สีน้ าเงิน หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

สีเขียว หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า  

  (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 (2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ี (เทศบาลต าบลคูเมือง) ด าเนินการดังนี้ 
  (2.1.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขต (เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้อ านวยการท้องถิ่นของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้
แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ.... และผู้อ านวยการจังหวัด.... ทราบทันที 
  (2.1.2) กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้   
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  
  (2.1.3) กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู ่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื ้นที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป 
  (2.1.4) ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
  (2.1.5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าด าเนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อส่ังการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ให้
เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคลได้ 
  (2.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อ านวยการอยู่ด้วย 
และหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขน
ย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ให้เจ้า
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พนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่
ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
  (2.1.7) ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และท าบัญชี
รายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
  (2.1.8) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจส่ังการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดท้ังให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ และ
ผู้อ านวยการแต่ละระดับ 

  (3) แนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (3.1) การจัดต้ังองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ท าหน้าท่ีเป็นกลไกท่ีเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Centre : EOC) เพื่อให้การวิเคราะห์ ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการเหตุการณ์หนึ่งๆ ในภาวะฉุกเฉินมีความเป็นเอกภาพ โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างภายในองค์กรท่ีจ าเป็น 
เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  
    ท้ังนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น
เป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมท้ัง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง 
ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง ในเขตพื้นท่ีติดต่อ
หรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
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    (3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลคูเมือง)  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

หมายเหตุ : โครงสร้างดังกล่าวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพใน
การจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

    (3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง)  มีดังนี้ 
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าท่ี ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ท่ีเกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 

(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
     (3.2.4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ า เป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน

ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ประสานการปฏิบัต ิ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนปฏิบัตกิาร ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

พื้นที ่

กลุ่มภารกิจ 

หน่วยสถานการณ์ 

หน่วยทรัพยากร 

หน่วยเอกสาร 

แผนกการเงิน แผนกบริการ แผนกสนับสนนุ 

หน่วยจัดหา 

สิ่งอุปกรณ ์

หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น 

หน่วยสถานท่ี 
หน่วยพัสด ุ

หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง 

หน่วยการเงิน บัญช ี

หน่วยเสบียง 

หน่วยแพทย์ 

หน่วยสื่อสาร 
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ด าเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาล
ต าบลคูเมือง)/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) ฯลฯ  
     (3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
                (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจ าเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการ สังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิ ง ช่ัวคราว พื้นฟูพื้ น ท่ีประสบภัย ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
               (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 5-
2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นท่ี 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 5-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี .....1....... 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคูเมือง 
- ก านันต าบลคูเมือง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี....1 - 10..... 
- สมาชิกสภา ทต.คูเมือง... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนนุ ส่วนอ านวยการ 

- ปลัดเทศบาล...ต าบลคูเมือง... 
/ปลัด อบต........-....….. 

- ส านักปลัด ทต.คูเมือง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี......9....... 
- สมาชิกสภา ทต.คูเมือง ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี .....2....... 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี.....6........ 
- สมาชิกสภา ทต.คูเมือง 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๗๐ 

 

 (3.3) ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับท้องถ่ิน (ตามแผนภาพท่ี 5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 
(มาตรา 32) 

 

แผนภาพท่ี 5-3  การก าหนดบุคคลผู้มีอ านาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 

 

สา
ธารณ
ภัย 

ควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

ควบคุมและก ากับการปฏิบตัิหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 
14) 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
(มาตรา 15) 

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ผอ.จว.
มอบหมาย (มาตรา 18) 

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย (มาตรา 35) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ตามที่
ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36) 

 

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา-       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.
ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ
ตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา 20) 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (รมว.มท.) 

รองผู้บัญชาการ (ปมท.) 

ผู้อ านวยการกลาง (อ.ปภ.) 

ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

ผอ.อ าเภอ. (นายอ าเภอ) 

ผอ.ท้องถิ่น 
(นายก อบต./นายกเทศมนตร/ีนายกเมืองพัทยา) 

ผช.ผอ.ท้องถิ่น 
(ปลัด อบต./ปลดัเทศบาล/ปลัดเมืองพทัยา) 

สาธารณภัย 
ร้ายแรงอย่างย่ิง

ยิ่ง 

สั่งการให้
ด าเนินการ
อย่างหน่ึง

อย่างใดเพ่ือ
ป้องกันและ

บรรเทา    
สาธารณภัย 

/  

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่
ก าหนด  

(มาตรา 31) 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ
ของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 
19) 

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการ ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย (มาตรา 13) 
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 (4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  (4.1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
          กรณีเกิดสาธารณภัยตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏชัดเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไปในเขตพื้นท่ีนั้น ให้มีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบ  สาธารณ
ภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีดังกล่าวตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ และใช้เป็น
หลักฐานยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก็สามารถออก
ประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
       (4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ีใดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด.... 
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัย 
     (4.1.2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนและส่งผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นท่ี ให้ผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ี
ประสบภัยสาธารณภัยตามดุลพินิจ โดยมีแนวทางการประกาศ ดังนี้ 

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

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี ก าหนดให้มีการออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบ

สาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
1 สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผู้อ านวยการจังหวัด / ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  
2 สาธารณภัยขนาดกลาง  ผู้อ านวยการจังหวัด / ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร  
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 

ท้ังนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นท่ีประสบภัย ท้ังท่ีเป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย และหนังสือ
รับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 
  (4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการน าเงินทดรองราชการมาใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ขึ้นในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใด โดยมุ่งหมายท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายท่ี
จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
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เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องท่ีใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องท่ีนั้นเป็นเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

พื้นที ่ ผู้มีอ านาจ 
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ                
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
     หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด ก็ให้มีอ านาจพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. 

 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินต้องก าหนดพื้น ท่ี 
และระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
                      ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ านวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณายกระดับ
การจัดการสาธารณภัย ดังนี้  

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
(1) พื้นที่ พื้นท่ีใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

(1.1) พื้นท่ีทางการเกษตรและปศุสัตว์  
(1.2) พื้นท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ  
(1.3) พื้นท่ีอยู่อาศัย )จ านวนหลังคาเรือน (  
(1.4) พื้นท่ีทางธรรมชาติ 

(2) ประชากร จ านวนและลักษณะของประชากรในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
(2.1) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ  
(2.2) จ านวนผู้อพยพ  
(2.3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(3) ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
(3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย         
การเกิดภัยต่อเนื่อง  
(3.2) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานท่ี

ส าคัญ และเส้นทางการให้ ความช่วยเหลือ 
(3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นท่ีท่ีจะเสียหายต่อไป  

ระยะเวลาท่ีการด าเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลาท่ีต้อง
ใช้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาท่ีต้องช่วยฟื้นฟู
เบ้ืองต้น 

(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
(4.1) ก าลังคน ท้ังของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พร้อมท้ัง

อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ 
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ท่ีต้องใช้

ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย 
(4.3) ปัจจัยยังชีพส าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 
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เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก 

(4.4) แหล่งท่ีมาและจ านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี 
(5) การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/
ผู้อ านวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่าง ๆ 
(5.1) ขอบเขตการปกครอง 
(5.2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

 ท้ังนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้านทรัพยากรและวิจารณญาณ
หรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอเพื่อยกระดับ
การจัดการสาธารณภัย 
 (6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
        เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้นจะเป็นอันตราย 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550มีอ านาจส่ังอพยพผู้ซึ่ง
อยู่ในพื้นท่ีนั้น ออกไปจากพื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการอพยพก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลัง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
           (6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย 
       (6.1.1) การตัดสินใจอพยพ 
       (1) ในเขต (เทศบาลต าบลคูเมือง) ก าหนดให้นายกเทศมนตรี/นายก (เทศบาลต าบล        
คูเมือง) ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล (เทศบาลต าบลคูเมือง) ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย 
    (2) ในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นผู้ช่วย 
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี/นายก อบต. (เทศบาล
ต าบลคูเมือง) ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  
   (6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ให้แจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าด่ืม 
เท่าท่ีจ าเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิด
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
   (6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น า
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ  

(6.1.4) จัดล าดับความส าคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน 
เป็นต้น กรณีเด็ก บิดาและมารดาควรอพยพไปด้วยกันท้ังครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม  

(6.1.5) จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีพักพิงช่ัวคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าท่ี โดยจัดระเบียบ
พื้นท่ีพักพิงให้เหมาะสมเป็นสัดส่วนและมีระบบสุขาภิบาล โดยให้กอง(งานสาธารณสุข) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

(6.1.6) การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อ
การฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยให้โดยให้กอง(งานพัฒนาชุมชน) 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.7) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพื้นท่ีใกล้เคียง  รวมท้ังจัด
ระเบียบการจราจรในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวเพื่อรองรับการอพยพ  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๗๔ 

 

ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถด าเนินการอพยพเคล่ือนย้าย เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถ
ระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กอง(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.8) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและ
พื้นท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ โดยให้กอง(กองช่าง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักหากไม่เพียงพอประสาน
หน่วยงานทหารในพื้นท่ี 

(6.1.9) ให้มีการจัดท าทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและผู้ท่ียังติดค้างในพื้นท่ีโดยให้
กอง(งานธุรการทุกกอง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(6.1.10) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นท่ีอพยพ โดยให้ รพ.สต. และ
โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี ร่วมกันด าเนินการ 

(6.1.11) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีรองรับการอพยพ โดยจัดก าลัง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม  

   (6.1.12) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดก าลังดูแลบ้านเรือน
และทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอ ให้ใช้ก าลังสนับสนุนจากอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเส่ียงต่อการ
สูญเสียชีวิตห้ามเจ้าหน้าท่ี/อาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีเส่ียงโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความ
รุนแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพื้นท่ีได้ โดยไม่มีความเส่ียง พร้อมท้ังให้มี   การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

 (6.1.13) จัดหาพื้นท่ีรองรับส าหรับการอพยพสัตว์เล้ียง โดยขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ร่วมกับกอง(งานสาธารณสุข) ด าเนินการส ารวจ จัดท าบัญชี ประชาชนผู้เล้ียงสัตว์และผู้ประกอบการ รวมท้ัง 
จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล ส าหรับใช้ในการอพยพ หากไม่เพียงพอให้ประสานงานหน่วยงานท่ีมี
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
  (6.2) การยกเลิกสถานการณ์ 
  (6.2.1) ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ี และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความสับสน พร้อมท้ัง ให้มีการยืนยันความ
ชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นท่ีอยู่อาศัยต่อไป 
  (6.2.2) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ
ทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 
  (6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้ส่งมอบภารกิจท่ี
ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 (6.3) การอพยพกลับ 
  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจนให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม
อพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับโดยการจัดระเบียบ
และล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นท่ีอยู่อาศัยเดิมพร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 (6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ังก าหนดพื้นท่ี
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รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการ
ด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ 

  
 
     
 1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือส่ือสาร (เทศบาลต าบลคูเมือง) มอบหมายให้
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุ.........153.870 MHz..........เพื่อใช้
เป็นความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่
ปกติ โดยก าหนดให้มอบหมายให้หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) 
 (2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (2.1) จัดต้ังศูนย์ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติโดยเร็วอย่าง
ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
  (2.2) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก  ดังท่ีปรากฏใน
ตาราง ข้อมูลบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 
    (2.1) เผยแพร่ข่าวสารท่ีคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจสถานการณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะการจัดการภัย โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ส่ือสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และลดความต่ืนตระหนกท่ีเกิดจากการรับรู้และความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 
  (2.2) จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท าหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล 
เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง  โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
  (2.3) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุม ชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
  (2.4) ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง โดยส่ือข่ายการ
ส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัยโทรโข่ง เป็นต้น 
  (2.5) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ีบอกถึง
อันตรายท่ีก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นท่ีการ
ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพ
หรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะ
ส้ินสุด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและเคร่ืองมือสนับสนนุการเผชิญเหตุ 
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  (2.6) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
        ให้น าหลักการของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ังการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพื่อให้สามารถปกป้องชีวิต  ทรัพย์สิน 
และส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และ
ภาคเอกชนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินอปท . .....ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติโดยใช้หลักการบัญชาการณ์เหตุการณ์ไว้ ดังนี้  
   (3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์  
    (1) ความปลอดภัยท้ังผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
    (2) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
     (3) การจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิผล 
    (3.2) การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 
          (3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ให้เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 

(3.2.2) การเข้าควบคมุสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
     (1)  การปฏิบั ติการระยะ 24 ชั่ วโมงแรก  เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าด่ืม อาหารปรุงส าเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 
       (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตและ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
     (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
     (4 )  การปฏิ บั ติ กา รค้ นหาหลั ง ระยะ  72  ชั่ ว โมงขึ้ น ไป  ( หลั ง  3  วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      (3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               (เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุ
ด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบล         คูเมือง) 
 (2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  (2.1) น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
  (2.2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 

  (2.3) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
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  (2.4) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานท่ี ส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื้นท่ีอันตราย พื้นท่ี
ปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (2.5) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การส่ัง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว   ต่อผู้อยู่
ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จส้ินภารกิจ 
 (2.6) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
         (3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            (เทศบาลต าบลคูเมือง) ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง)            (การจัดการ
สาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน               (เทศบาลต าบลคู
เมือง) มีอ านาจในการควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี หากสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี (เทศบาลต าบลคูเมือง) ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก
และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบล          คูเมือง) เป็นการจัดการสา
ธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (เทศบาลต าบลคูเมือง)           จะรับข้อส่ังการจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ตามตาราง
ท่ี 5-1  

 

 

 

ตารางที่ 5-1  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
(อ าเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 
- กอปภ.ทน. ...........-.......แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...........-.......แห่ง 
- กอปภ.ทต. ........1.........แห่ง 
กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
(กอปภ.อ.)  

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 
 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ 
(ศบก.อ.)  
  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 
 

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ
อ าเภอ 

 
     (4) การค้นหาและช่วยชีวิต 
             - ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เข้าพื้นท่ีประสบภัย 
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             -  สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย กู้
ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
             - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางที่ 5-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

1 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 

2 รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ีประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพื้น ท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 
 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 

3 ออกส ารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าส ารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

4 ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
083-3432855 

5  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  
 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 

6  แจ้งเตือนประชาชน 
  (1) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  
  (2) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายท่ีก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะส้ินสุด 
  (4) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 
 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

7 อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ  

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

8 ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดต้ังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
083-3432855 

9 ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (1) ระดมทรัพยากร ท้ังก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 
  (2) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนนุ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

10 ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น......2.......โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่.....(1,3,5,8,9)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.... 
1,3,5,8,9...... รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่.....(2,4,6,7,10)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.... 
2,4,6,7,10...... รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
    โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.......... 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นท่ี 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

 ให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เทศบาลต าบลคูเมือง) ก่อนรับมอบ
ภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ  
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๑ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
 

12 การเผชิญเหตุ 
 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1.1) ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (1.2.1) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน     
ในพื้นท่ีประสบภัย 

         (1.2.2) ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร      
ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 

         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (1.2.4) กรณีพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (1.2.5) จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (1.2.6) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
                (1.27) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ 
                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าด่ืม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
  (2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ให้ความส าคัญในการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (2.1) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (2.2) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์      
ท่ีจ าเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (2.3) จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าด่ืม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๒ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

        (2.4) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจาสาธารณภัย 
พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (2.5) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (2.6) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
  (3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให้ความส าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (3.1) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (3.2) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนท่ีและให้บริการทางการแพทย์ 
        (3.3)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 
  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ 24 ช่ัวโมงแรก (1 วัน) เป็นล าดับแรกก่อนการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

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

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

14 การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  ส่วนสนับสนนุ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๓ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 
 
 

15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ าด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนนุ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 
 

17 จัดต้ังศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื่อท าหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
ส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๔ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

18 -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีการปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคล่ือนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

19 เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ียุติแล้ว ให้ ผู้อ านวยการท้องถิ่ นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีต้ังอย่างปลอดภัย 
 
 

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

20 อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    

ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๕ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

สาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง ข้างเคียง) และกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

และกองช่าง 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
และ ช่ือ นายณัฐพงษ์ 
เลยไธสง โทร  
083-3432855 

 
 

  
 
   
  (1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน 
       เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นท่ีใด ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการประกาศให้ท้องท่ีนั้นเป็นเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ท้ังนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ใน
ระเบียบนี้ และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการด าเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบให้
ถูกต้อง 
  (2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA)  
     กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) ประเมินสถานการณ์ความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัยตามหลักการด้านมนุษยธรรมในเบ้ืองต้น (Early 
Recovery) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงของการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ขณะที่สถานการณ์สาธารณภัยก าลังด าเนินอยู่ โดยมีการประเมินความเสียหายทางกายภาพ และการ
ประเมินความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ (Damage and Need Assessment)  หรือ DANA 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ
ผู้รับความช่วยเหลือในระยะเวลาส้ัน ๆ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตในสถานการณ์   สาธารณภัยดังกล่าวได้
อย่างปลอดภัย และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมท้ัง
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การ
ประเมินนี้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่ รอด
ปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (2.1) การประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ด าเนินการภายใน 3 
ช่ัวโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจากหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏบิัติในการบรรเทาทุกข์ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๘๖ 

 

ต่างๆ รายงานจากส่ือต่าง ๆ เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญ) เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นท่ีประสบภัย ข้อมูลด้านการเกษตร เป็นต้น 
   (2.2) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ด าเนินการทันทีภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ต่อเนื่องไป 72 ช่ัวโมง โดยเป็นการประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรท่ีจ าเป็นทุกๆ ด้านท้ังผู้ประสบภัย 
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม  และส่ิงท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย ล าดับความส าคัญก่อนและหลังในการให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น เพื่อให้การด าเนินความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน โดยให้
ความส าคัญกับการช่วยชีวิตเป็นความเร่งด่วนในล าดับแรก 
   (2.3) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ด าเนินการเมื่อภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรือ
อย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นท่ีประสบภัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่าความเสียหายในมิติต่าง ๆ ทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตาม
ความจ าเป็น ท้ังนี้ จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือในแต่ละด้าน 
   การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ เช้ือ
ชาติ  ศาสนา กลุ่มเปราะบาง 
   เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุปเสนอ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึงรวมถึงการขอรับความ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล 
สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

    ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะ
ท่ี 1 (Initial Disaster Assessment Form) 
 

   (3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
        หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พิจารณาเห็นว่ามี
ความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ของศูนย์รับ
บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของบริจาคเอง 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
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เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานพร้อมท้ัง
รายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัยด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็วตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      (4.1) ให้ผู้น าชุมชนส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงานให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น 
         (4.2) ใหศู้นย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(เทศบาลต าบลคูเมือง ) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับช้ันท่ีเหนือขึ้นไป 
        (4.3) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง ) รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับช้ันท่ีเหนือขึ้นไป 
     (5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นสถานท่ีซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีจ าเป็นต้องย้ายออกจากท่ีอยู่
อาศัยเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะส่ังการให้
ด าเนินการเปิดศูนย์พักพิงขึ้น โดยผู้ประสบภัยจะอาศัยอยู่ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยจะยุติ หรือท่ีอยู่อาศัยเดิมจะ
ได้รับการฟื้นฟู/มีการซ่อมสร้างให้สามารถอพยพกลับไปอาศัยได้  

 ท้ังนี้ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนการบริหารจัดการศูนย์
พักพิง โดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างพอเพียงท้ังการบริ การด้าน
โภชนาการอาหาร และน้ าด่ืม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค รวมถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดย
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 
      (1) จัดให้มีการท าทะเบียนผู้อพยพอย่างละเอียดโดยค านึงถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อให้

ทราบความต้องการพื้นฐาน และความต้องการพิเศษของผู้อพยพ ท้ังข้อมูลประชากร ข้อมูลส่วนบุคคล และรายงาน
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

  (2) จัดให้มีอาหาร น้ าด่ืม และความต้องการพิเศษอย่างพอเพียง เช่น นมเด็กทารก 
  (3) จัดให้มีการก าหนดพื้นท่ีอาศัยภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราวโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้

อพยพ  ซึ่งหมายความรวมถึงข้อจ ากัดทางการแพทย์ ประเด็นทางเพศสภาพ และมิติหญิงชายด้วย  
     (4) ให้ศูนย์พักพิงช่ัวคราวจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และท่ัวถึง 
  (5) จัดให้มีระบบการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลท้ังสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผู้อพยพ 
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว   

    (1) คัดเลือกสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิง โดยค านึงถึงความปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าอีก ต้องมี
การคมนาคมสะดวก มีความพร้อมของสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่เหนือระดับน้ าท่วม 
และต้องมีพื้นท่ีเป็นคลังสินค้าของบริจาค พื้นท่ีส าหรับคลินิก และส านักงาน  

  (2) การบริหารจัดการข้อมูลในศูนย์พักพิงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดของการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิง โดยข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรผู้อพยพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อพยพ 
ข้อมูลด้านธุรการ  

 (3) การจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราวและการอ านวยความปลอดภัย  
     (3.1) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพใน

การจัดพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนประชาชนท่ีจะอพยพเข้ามา หากเนื้อท่ีไม่เพียงพอจะต้องจัดหาสถานท่ีปลอดภัย
แห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษาจากฐานข้อมูลประชากรในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมาย  
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     (3.2) จัดเตรียมสถานท่ีให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ ผู้อพยพตามมาตรฐานขั้นต่ า  
    (3.3) จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การส่ือสาร การสงเคราะห์ และการเก็บข้อมูล  
    (3.4) จัดระเบียบเวรยามโดยอาจประสานงานขอก าลังจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีหรือใช้ก าลัง

จากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

 (4) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
     ศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อจัดก าลังสายตรวจไปดูแล

บ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจขอรับก าลังสนับสนุน
จากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพแต่ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือข้อมูล
สถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเป็นปัจจุบัน ภายหลังจากเสร็จภารกิจควรน าข้อมูลกลับมารายงานหัวหน้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่าวสารแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะท าให้ผู้อพยพหมดความกังวลในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

 (5) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
 ดูแลด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ าบริโภค น้ า

อุปโภค กระแสไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดสัดส่วนพื้นท่ีรักษาพยาบาล พื้นท่ีซักล้าง พื้นท่ีตากผ้า พื้นท่ี
ออกก าลังกาย พื้นท่ีสันทนาการ พื้นท่ีประกอบศาสนกิจให้สอดคล้องกับจ านวนผู้อพยพ และการจัดระบบรับของ
บริจาค โดยจัดให้มีสถานีรับบริจาค ส ารวจความต้องการรับของบริจาค ตามล าดับความส าคัญส าหรับ แต่ละ
ครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจาคมาถึงให้พยายามกระจายแก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 

  (6) การแจ้งความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากทาง

ส่ือทุกทางและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้  ผู้อพยพผ่อน
คลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิกสถานการณ์ให้รีบแจ้งผู้
อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 

ก าหนดให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีเทศบาล)  หรือส่วน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 เมื่อสถานการณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสามารถอพยพกลับไปยังท่ีอยู่อาศัยเดิมหรือท่ีอยู่อาศัยใหม่ให้

ด าเนินการ 
 (1) จัดให้มีการแจ้งการปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้ผู้อพยพทราบล่วงหน้า พร้อมจัดท าทะเบียน 

ผู้อพยพกลับอย่างเป็นระบบ 
   (2) ประสานการเตรียมความพร้อมอพยพกลับตามแผนการส่งกลับ 
   (3) ให้มีแจ้งประกาศปิดศูนย์พักพิงช่ัวคราวอย่างเป็นทางการ พร้อมท้ังรายงานให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ท่ีรับผิดชอบทราบ 
  ท้ังนี้ ในทุกระยะการด าเนินการให้รายงานข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเป็นระยะ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
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           ให้ อปท..... เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดท าคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยขอ
ความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการให้ค าแนะน าในการจัดท าคู่มือการ
บริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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บทที่ 6 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
  หลังจากภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว จะเข้าสู่การจัดการสาธารณภัย ในระยะ
ฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) ซึ่งเป็นการด าเนินการ เพื่อปรับสภาพ
ระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัย ให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามความเหมาะสม โดยแบ่งระยะเวลาในการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
 1) ระยะสั้น เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหาและการบรรเทาหรือการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้
ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ าขึ้นอีกการประเมินความเสียหายขั้น
พื้นฐาน การจัดท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ  
 2) ระยะกลาง เป็นการด าเนินการประสานและสนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัยให้อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย ฟื้นฟู
หรือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพจิตใจ 
ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย  
 3) ระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง เช่น การซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน นับจากเกิดสาธารณภัยไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ และดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

6.1 แนวคิดในการฟ้ืนฟู  
 6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีเป็นมาตรฐานได้น าแนวคิด “การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ มุ่งให้ความส าคัญกับการ
ลดความเส่ียงเดิมท่ีมีอยู่และป้องกันความเส่ียงใหม่ไม่ให้เกิดข้ึน เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนหรือสังคมท่ีมีความพร้อมรับ
และฟื้นกลับเร็วต่อสาธารณภัยอย่างยั่งยืน (Resilience) ประกอบด้วย แนวทางมาตรการต่าง ๆ ทางด้านการฟื้นฟู ได้แก่ 
1)  ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ใ ห้ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้  
เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 2) 
ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการ 3) 
การพิจารณาประเด็นความเส่ียงจากสาธารณภัยในการด าเนินการฟื้นคืนสภาพ  และการสร้างใหม่เสมอ โดย
มุ่งเน้นการลดความเส่ียงเดิมที่มีอยู่และป้องกันความเส่ียงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 4) การด าเนินการซ่อมสร้างให้เร็วขึ้น
เท่าท่ีสามารถท าได้เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา โดยเฉพาะทางด้านการด ารงชีวิต (Building Back Faster) 5) 
การสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม (Building Back Stronger) เพื่อให้สามารถทนต่อสาธารณภัยใน
อนาคตได้ยาวนานขึ้น 6) การให้ความส าคัญกับการซ่อมสร้างแก่กลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมาก
ท่ีสุด (Building Back Inclusively) และ 7) การปรับวิถีชีวิตท่ีไม่คุ้นเคยให้เป็นส่ิงปกติใหม่ (New Normal) ในการ
รับมือสาธารณภัยรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท้ังนี้ หากรัฐสามารถด าเนินการฟื้นฟูได้ตามแนวทางดังกล่าว
แล้ว จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการลงทุนด้านการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในกระบวนการฟื้นสภาพ และ
การซ่อมสร้างเป็นการด าเนินการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน และมักจะถูกก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีรัฐจะต้องให้ความส าคัญใน
การด าเนินการเป็นล าดับต้น ๆ เพื่อสร้างความพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วให้แก่ประเทศดังแผนภาพที่ 6-1 
 พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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6.1.2 เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
  การประเมินเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่สามารถน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและน าไป
ประกอบในการด าเนินมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยกระบวนการประเมินตาม
หลักสากล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมการประเมินและ
การวางแผนในการรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 4 โดยในระยะท่ี 1 เป็น
การประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Initial Assessment) ภายใน 3 วันแรก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วน
ใหญ่ ระยะท่ี 2 เป็นการประเมนิอย่างรวดเร็ว (Rapid Assessment) ต่อจากระยะท่ี 1 เรื่อยไปประมาณ 2 สัปดาห์ 
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและด าเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 2 นี้ จะใช้แนว
ทางการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็น
เครื่องมือในการประเมิน ท้ังนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมโดยการส ารวจภาคสนาม หลังจาก
นั้น ในระยะท่ี 3 - ระยะท่ี 4 เป็นการประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมาจากระยะท่ี 2 ใน
รายละเอียดของแต่ละสาขาหรือภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อน าข้อมูลการประเมินท่ีได้ไปสู่กระบวนการวางแผน
ฟื้นฟูต่อไปโดยจะใช้แนวทางการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : 
PDNA) เป็นเครื่องมือในการประเมินดังแสดงในแผนภาพที่ 6-2 

แผนภาพที ่6-1 วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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ดัดแปลงจาก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.  
แผนภาพที่ 6-2  กระบวนการประเมินเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

6.2 เป้าประสงค์ 

6.2.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม สอด
รับกับความจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้ตามปกติ  

6.2.2 เพื่อให้พื้นท่ีประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

6.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  

 

  

  

 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA) เป็น
เครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปวิเคราะห์ ประมวลผล และ
วางแผนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูอย่างยั่งยืนตามความจ าเป็น โดยใช้ข้อมูลความเสียหาย ความ
สูญเสีย ผลกระทบ และความต้องการในการฟื้นฟู 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) 
เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความต้องการของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ า

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย  
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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ด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1.1) ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (1.2) (เทศบาลต าบลคูเมือง) ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (2) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
   (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอหรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
  (1.3) ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึง
การฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็น
พิเศษ 
   (2) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล ส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
  (1.4) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จัดต้ังคณะท างาน
ประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการ
เบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  (1.5) ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรืองบ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      (1.6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ .) และ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เช้ือ
ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

(ท้ังนี้ ในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยใช้แบบประเมินตามภาคผนวก ด และ ภาคผนวก ต) 

 (2) แนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(PDNA) ให้ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จัดให้มีทีมประเมิน PDNA ใน
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ  

               กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) จัดท าแผนฟื้นฟูทั้งในระยะ
ส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว โดยด าเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

(1.1) การฟื้นฟูระยะสั้น 
  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อสนอง

ความต้องการท่ีจ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะส้ัน 
รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความ
เสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 
    (1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 

เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกัน
ควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของผู้
ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น 
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล.เป็นหน่วยงายหลัก โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 -  แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
 -  ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

 -  ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็น
หลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู 

 -  จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมา
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีท่ีต้องอพยพจาก
พื้นท่ีอันตราย 

 -  ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  ใน
กรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้ ทุนการศึกษา
แก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

 -  เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

(1.1.2) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
(1.1.3) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพ

ปกติโดยเร็ว 
(1.1.4) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์

เป็นระยะๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟ ู
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(1.1.2) การฟื้นฟูพื้นทีป่ระสบภัย 
เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ ท้ังนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้ เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควร
ก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีประสบภัย     
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

(2) ให้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ท่ีเกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย ปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

(3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

   - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
- ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท 
- ระบบไฟฟ้า ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
- ระบบประปา 

    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
(4) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและ

อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
(5) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ีราชการ 

สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
(6) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของ

อาคารเบื้องต้น การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดส านักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (3.1) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนท่ีประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

         -  การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า 
ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

          - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
            ให้กองคลังของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

   (3.2) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลางซึ่ง
อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงาน...... (ช่ือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) ท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟู
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พื้นท่ีเกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

          - ให้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความ
พร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้นการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การ
ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหาย
ใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีส่วน
ในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะ
แก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะ
เกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์
ในการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม 

 
 
 
  การฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นการน ามาตรการด้านการฟื้นฟู 
ฟื้นสภาพ และซ่อมสร้าง มาใช้เพื่อวางแผนในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ความเส่ียงใหม่เกิดขึ้น และการ
ปรับวิถีชีวิตท่ีไม่คุ้นเคยให้เป็นส่ิงปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการน าผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนในการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ 
  จัดให้มีการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น โดยจัด
เวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูให้มีสาระส าคัญ เช่น ระบุขอบเขต ลักษณะส าคัญของ
ผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความ
ขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการ
ก าหนดการประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ และ การบริการสังคม  
  เสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของท้องถิ่นในการ
บริ ก าร ด้ าน สุข ภาพ  และการบริ กา ร ด้าน สั งคมของบุ คคลและ ชุมชน ท่ีประสบภั ย  ครอบคลุมถึ ง  
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์  
 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
  จัดให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ี
อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการของท้ังชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่
อาศัย ท้ังนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก  

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
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 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วขึ้น  โดยจะเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วน
โครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้ : 
พลังงาน น้ า เขื่อน การส่ือสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) สถานท่ีท าการของ
รัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพด้านการส่ือสาร รวมถึงสถานท่ีท าการส าหรับการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะการบริการ
ฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบ
โต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัย
กว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึง
หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นท่ีก าหนด
วิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตรงและเพียงพอ 
 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านเกษตรกรรมคืนสู่สภาวะท่ีมั่นคง และ
พัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจได้  ท้ังนี้ 
สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายให้กับตลาดสินค้าและบริการ
ท้ังหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมี
ความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การเปิดด าเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่ การด าเนินธุรกิจท าให้มีการจ้างคนงานการจัดหาบริการให้และ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้งซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถึงการสนับสนุน ทาง
การเงินในการฟื้นฟูด้านอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นส าคัญ ท่ีไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
ท่ีส าคัญส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
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บทที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 จากสถิติสาธารณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีมากขึ้น ท้ัง
การเกิดสาธารณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้การ
พัฒนาต่าง ๆ  หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ประชาคมโลกจึงตระหนักถึงความส าคัญ
ในการยกระดับความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่อด าเนินการไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน (Common Goals) ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  ในขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการน าแนวคิด
กรอบการพัฒนาระดับโลกท่ีเกี่ยวข้องเช่น การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นต้น มาเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒนาทุกภาค
ส่วนเพื ่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามบริบทของประเทศสู่การปฏิบัติต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน 
(Localization) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งระบบของประเทศผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างระบบการบรูณาการทรัพยากรท่ีเหมาะสม สนับสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) เพื ่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อลด
ความเส่ียง (Risk-Informed) ให้เกิดความตระหนักในการลงทุนท่ีค านึงถึงความเส่ียงและประโยชน์ท่ีได้รับอย่างรอบ
ด้านและสมดุล อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ แบบเป็น
หุ้นส่วน (Partnership) จากทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแต่ละประเทศต้อง
เห็นพ้องร่วมกันในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมท่ีค านึงถึงความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมถึงการประชุมหารือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง (Security) มีความมั่งค่ังและ
ยั่ งยืน  (Sustainability) มีสถานะและเกียร ติภูมิ  (Status) มีมาตรฐานสากล (Standard) และมี เอกภาพ 
มีพลัง (Synergy) 

7.2 เป้าประสงค์ 
 7.2.1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน  
 7.2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ  
 7.2.3 เพื่อยกระดับการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีเอกภาพ 
 
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามแนวทางของ
กรอบการพัฒนาระดับโลก (เทศบาลต าบลคูเมือง) จึงได้น าแนวคิดตามกรอบของประเทศซึ่งมุ่งเน้น การส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
นโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการ
เป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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ท้ังนี้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ด าเนินยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งแบบ
ทวิภาคี และพหุภาคีตามแนวทางของประเทศ ดังนี้ 
 (1) ให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกัน  
       (2) จัดท าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยริเริ่มในภาค
ส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข เป็นต้น  
 (3) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การจัดท าแผนท่ีเส่ียง
ภัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย การจัดท ากรอบและแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นต้น 
 (4) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีแลกเปล่ียน (Platform) องค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกซ้อมด้าน
การจัดการสาธารณภัย การฝึกการรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๐๐ 

 

บทที่ 8 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การเพิม่ประสทิธิภาพระบบบรหิารจดัการและประยกุต์ใช้นวตักรรมด้านสาธารณภัย 

ระบบบริหารจัดการ (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือท่ีใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดความรวดเร็ว ความประหยัด เพิ่มขีดความสามารถในการท างาน โดยการพัฒนาคน องค์กร 
หน่วยงาน รวมไปถึงการปรับปรุงในกระบวนการท างานท่ีมีอยู่เดิมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี การลงทุน บุคลากร องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การทบทวนและบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้า
ใ จ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ จั ด ก า ร 
สาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ดียิ่งขึ้น  

8.1 แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะการเกิดท่ีไม่แน่นอน ผัน

ผวนตลอดเวลา มีความซับซ้อน ท าให้การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยรูปแบบเดิมไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนการจัดการสาธารณภัยและการสร้างการจัดการสาธารณ
ภัยรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการสาธารณภัยท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกัน  จากสาธารณภัยในทุกภาคส่วน 
โดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) เป็นแนวทางและวางรากฐานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนหรือเมืองมี ความสามารถรับมือ
และปรับตัวกับสาธารณภัยท่ีเปล่ียนแปลงไป (Smart Community/City) รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณ
ภัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เช่น การบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ 
(Service, Product, Process) ท่ีมีคุณค่า (Value Creation) สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการ
จัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีดีขึ้นเป็นมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน 

8.2 เป้าประสงค์ 
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศโดยน าระบบอัจฉริยะในการสร้าง

ระบบบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญา  
8.2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการรู้เท่าทันภัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน (Stakeholder) 

 
8.3 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย 

 

 

 

สารสนเทศด้านสาธารณภัยสามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย ต้ังแต่การ
ป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงและเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและน ามาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณภัยของ อปท. (เทศบาลต าบลคูเมือง)  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๐๑ 

 

(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศด้านการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยของอปท. (เทศบาลต าบลคูเมือง) โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสาธารณภัยภายใต้แพลตฟอร์มท่ีกอง
อ านวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด เพื่อให้พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยของอปท. (เทศบาลต าบลคูเมือง)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน าระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมูล 
ไปด าเนินการจัดท า พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
ซึ่งสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ข้อมูลด้านพื้นท่ีเส่ียงภัย 
(2) ข้อมูลด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือข่าย ผู้เช่ียวชาญ 
(3) ข้อมูลข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
(4) ข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือ ความเสียหายและการฟื้นฟู  

(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณภัย 
  สนับสนุนระบบการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการจัดการความเส่ียงสา

ธารณภัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู 
ท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วบนพื้นฐานหลักวิชาการท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม และน าไปใช้ในการจัดการ
ความ เ ส่ี ยง จากสาธ ารณภัย ในพื้ น ท่ี  ภายใ ต้ แพลตฟอร์ ม  (Platform)  สารสน เทศ ด้านการจัดการ 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ภายใต้ระบบท่ีกองอ านวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดท าระบบน าเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
การใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เช่น  ระบบสืบค้น การคัดกรอง วิเคราะห์ การ
แสดงผลด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ภายใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สารสนเทศท่ีกองอ านวยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลางก าหนด 

 
 
 
 

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จ าเป็นต้องใช้องค์
ความรู้จากการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จ าเป็นต้อง
มีกระบวนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยเพิ่มขีดความสามารถให้
บุคลากรด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชน เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

  (เทศบาลต าบลคูเมือง ) มีแนวทางปฏิบั ติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย ดังนี้ 

(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  
     ก าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐ เอกชน ในพื้นท่ี เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน

ด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสานต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภัยในอนาคต  

(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  

ก าหนดให้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี โดยการส่งให้มีการฝึกอบรม พัฒนา องค์
ความรู้ในด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมท้ังการแลกเปล่ียนบุคลากรในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๐๒ 

 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย  
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การจัดเวทีเสวนา สัมมนา 

อบรม ส่ือออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ สังเคราะห์บทเรียน แนวปฏิบัติท่ีดี (best 
practice) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร  

 
 

การส่ือสารเป็นกลไกส าคัญท่ีสนับสนุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมาย  
ได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง คุ้มค่า โดยเฉพาะส่ือสารให้เกิดการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ ความ
เส่ียงจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน 
ให้รับทราบอย่างท่ัวถึงสามารถลดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังนี้ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี  
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบส่ือสารจะเพิ่มประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสาร การกระจายข้อมูลข่าวสาร น าไปสู่การ
สร้างมาตรฐานการส่ือสารการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สู่สาธารณะ  
  ก าหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ ส่ือประชาสัมพันธ์ ท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ 
เช่น การสร้างส่ือออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลความเส่ียงจากสาธารณภัย เกมส์ แอพพลิเคช่ันบน  Smart Phone เว็บไซต์
ร ว ม ถึ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร โ ต้ ต อ บ  รั บ แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล ค ว า ม เ ส่ี ย ง  โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ  
และภาคเอกชน ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม รวมท้ังกลุ่มเปราะบาง และนักท่องเท่ียว ท่ีเข้าใจได้ง่ายและสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น และในระหว่างเกิดสาธารณ
ภัย  
 (2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร (End-to-End Early 
Warning System) ที่สามารถแจ้งเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)  
  ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัย ข่าวสารข้อมูล แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสา
ธารณภัยให้ประชาชนในพื้น ท่ีรับทราบ โดย ต้องมีความแม่นย า รวดเร็ว  ครอบคลุม ท่ัวถึ ง  ทุกพื้น ท่ี 
และเหมาะสมกับประเภทสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 
 

   

 การลงทุนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถด าเนินการได้ท้ังมาตรการด้านโครงสร้าง
และด้านไม่ใช้โครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการทางการเงิน ฯลฯ และใช้กระบวนการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้เกิดการลงทุนเพื่อการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  
 (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี
การลงทุน ดังนี้ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ               

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570      ๑๐๓ 

 

   ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุนด้านการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการลงทุน ดังนี้ 
   (1.1) ภาครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณในการป้องกัน
และลดความเส่ียงด้วยการลงทุนในการบ ารุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานเดิมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ด้วยนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เช่น การก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบ
ชลประทานส าหรับภัยแล้ง  
   (1.2) ภาคเอกชน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นท่ีลงทุนด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันและลด
ความเส่ียงของตนเอง เช่น สร้างคันป้องกันน้ ารอบนิคม การลงทุนในระบบด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านพลังงาน  
   (1.3) ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท ากินของตนเองให้มีความ
ปลอดภัย  
  (2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   ก าหนดให้มีการสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน  และประชาชน 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท้ังในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด าเนินการ ผลประโยชน์ 
และความรับผิดชอบ เ ช่น ส่ ง เสริ ม ให้ภาคเอกชนและ ชุมชนร่ วมด า เนิ น โครงการด้านการป้องกั น 
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) แนวทางปฏิบัติในการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  
   ก าหนดให้มีการก าหนดกลไก/มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัย เช่น การจัดต้ังกองทุนการจัดการสาธารณภัยในระดับชุมชน มาตรการให้ อปท. ยกเว้นหรือลดภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการและประชาชน เพื่ อ จูง ใจให้ตระหนักถึ งสาธารณภัย ท่ีอาจจะเกิ ดขึ้น  เ ช่น  การสร้ า ง  
ส่ิงปลูกสร้างเพื่อรองรับสาธารณภัย การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีค านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
  (4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
    ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และประชาชนท าประกันภัยเพื่อกระจายความ เส่ียง 
และลดภาระท่ีเกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัย  

 
     
   

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม โดยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาไปสู่สังคมท่ีมีความปลอดภัย 

 (เทศบาลต าบลคูเมือง) มีแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการ  ความ
เส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 (1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร และ
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมวางแผนในการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย ดังนี้  

  (1.1) สร้างจิตส านึกการท างานร่วมกันและการแสวงหาผู้ร่วมด าเนินการ  โดยการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้น า

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพความเส่ียงในพื้นท่ีและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย 

  (1.2) สร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผน (Partnership Agreement & Action Planning) 
โดยสร้างแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการวางกลไกขับเคล่ือนกิจกรรมการลดความ
เส่ียงจากในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันจัดการ
บรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย 

  (1.3) ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทบทวนผลการด าเนินงานการด าเนินการร่วมกัน ว่า
มีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ และน าผลจากการติดตามและประเมินผลมาใช้พัฒนาแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

  (1.4) สร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยใช้งานวิ จัยในการแสวงหา
ทางเลือกในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแกนน าเครือข่าย  เช่น การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบจูงใจการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเพียง
ในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
 (2) แนวทางปฏบิัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
  (2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และ
ฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมี
ศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือจึง
เป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสาธารณภัยและได้รับผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้น้อยท่ีสุดรวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดต้ัง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย ข อ ง ชุ ม ช น /ห มู่ บ้ า น 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล 
    (เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้ด าเนินการฝึกอบรมประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยให้มีความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือตามหลักการจัดการ
ความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) 
ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัยของชุมชนและเมือง (Community Base Disaster risk Management) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ความพร้อม รับมือและฟื้นกลับเร็ว (Resilience)” ท้ังนี้ มีแนวปฏิบัติตามการสร้าง
เ มื อ ง ป ล อ ด ภั ย อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง ส า นั ก ง า น ล ด ค ว า ม เ ส่ี ย ง ภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  
10 ประการ ดังนี้ 

(2.1) จัดต้ังองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และเตรียมความพร้อมด้านการลดความเส่ียงจาก
สาธารณภัยในระดับพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

(2.2) จัดสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจทุกระดับในสังคมให้มีการลงทุน เพื่อการลด 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย  

(2.3) ปรับปรุงข้อมูลภัยและข้อมูลความเปราะบางให้ เป็นปัจจุบัน  รวมท้ังมีการประเมิน 
ความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม 
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(2.4) ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
(2.6) บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง และจัดสรรพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภัยจากสา

ธารณภัยอย่างเท่าเทียม  
(2.7) อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา และจัดให้มีแนวป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้โครงสร้างทาง

ธรรมชาติ 
(2.8) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

รวมท้ังการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2.9) ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการฟื้นสภาพ 

และซ่อมสร้างท่ีอยู่อาศัย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมท้ังเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทาง
มาตรการที่สามารถสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 
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บทที่ 9 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ไปสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ไปสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล 3) การวิจัยและพัฒนาและ 
4) การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบล         คูเมือง) 

9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 ได้

จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ   พ.ศ.2564 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 การจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมองอนาคต การทบทวนสถานการณ์ต่าง ๆ   นโยบาย กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม รวมท้ัง
การประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน โดยการ
ขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 .1  กลไกการขับ เคลื่ อน แผนปฏิบั ติการในการป้อ ง กันและบรรเทาสาธารณภั ย  
(เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564 

      กลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน เขต
ท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

9.1 .2  แนวทางการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย  
(เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ. 2564-2570 

แนวทางการขั บเค ล่ื อนแ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ใน กา รป้ อ ง กั น และบ ร ร เท าส าธ าร ณภั ย  
(เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564 มีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. เป็นกลไกส าคัญในการ
ก ากับดูแลยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคล่ือน ดังนี้ 

(1) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ การส่ือสารและถ่ายทอดแผน 
โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การอบรม และซักซ้อมการปฏิบัติจากการจ าลองฉากทัศน์เป็นต้น และการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ โดยสร้างความเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 (Sense of Belonging) เช่น ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  
 (2) จัดท าแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานสู่
ระดับพื้นท่ี โดยการผสาน (Mainstreaming) ภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
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 (3) ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของทุกหน่วยงาน  
โดยการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ก ารขั บ เค ล่ื อ น แผน ปฏิ บั ติ ก า ร ใน การป้ อ ง กั น และบร ร เทา สาธ า รณภั ย  ( เทศบาลต าบล คู เมื อ ง ) 
พ.ศ.2564-2570 รวมท้ังงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ระดับพื้นท่ี 
 (4) จัดท าแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมท้ังแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องหมาย สัญญาณ
หรือส่ิงอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย และส าหรับใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นท่ี 
 (5) ก าหนดบทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รวมท้ังนโยบาย และกฎหมาย
ต่าง ๆ โดยมีแนวทางด าเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 
ตารางที่ 9-1 : แนวทางด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
1 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564 รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร 
คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ         
สาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล      
คูเมือง) 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2 จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
(เทศบาลต าบลคูเมือง) อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
กลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้ังแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม 
การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล         
คูเมือง) 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 มีส่วนร่วมกับอ าเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเช่ือมการท างานอย่าง
ประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นการด าเนินการ
กิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    พื้นท่ีเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้
เกิดภัย เป็นต้น 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล          
คูเมือง) 
- สนง.ปภ.สาขา 
- สนง.ปภ.จว.  
- ศูนย์ ปภ. เขต  

4 จัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) การร่วมฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล           
คูเมือง) 
- สนง.ปภ.สาขา 
- สนง.ปภ.จว.  
- ศูนย์ ปภ. เขต 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาธารณภัย 
5 จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน

ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบพัฒนาท้องถิ่น
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กร    
สาธารณกุศล โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล         
คูเมือง) 
- ส านักงานจังหวัด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

6 ก าหนดแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้นการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ
ของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็นกรอบแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล          
คูเมือง) 
- ส านักงานจังหวัด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

7 ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล          
คูเมือง) 
-ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยม 

8 สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล          
คูเมือง) 
 

9 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ      
ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- ( เ ท ศบ าลต า บ ล           
คูเมือง) 
- สนง.ปภ.สาขา. 
- สนง.ปภ.จ.. 
- ศูนย์ ปภ. เขต. 
- ส านักงานจังหวัด 

 
โดยมีกระบวนการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ. 
2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 9-1



 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570 หน้า  ๑๐๙ 

 

 
  
 

 

แนวทางขับเคลื่อน                     นโยบาย                                                                                                                                                              ยุทธศาสตร์                                                การปฏิบัติ ผลผลิต 
 

ผลลัพธ์ 

 
 

เชื่อมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์             
และมาตรการในการลดความเสี่ยง           
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ      
ใหเ้กิดการบูรณาการการด าเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน

ภาครัฐร่วมกับองค์กร ภาคเีครือข่าย  
และภาคส่วนต่างๆ 

การศึกษา วิจัย และพัฒนา 

(1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการน าองค์ความรู้การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่การขับเคลื่อนแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 
(2) การสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
(2) การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อการวางแผนและเลือกใช้มาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(3) การลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย แบบสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
(4) การฝึกอบรม การฝึกซ้อม และการทดสอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 
(5) การพัฒนาชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถ รู้เท่าทันภัย โดยปรบัใช้และพัฒนาระบบอัจฉรยิะ            

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Smart Community/ City) 
 

 
 
 

 
 

(1) การก าหนดให้หน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดสรรทรัพยากร (อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล เป็นต้น) และการลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(2) การจัดให้มรีะบบและกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การเชื่อมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ  
(4) การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัย ระบบการแจ้งข่าวและการเตือนภัยของสาธารณะ 
 

(1) แผนของหน่วยงานมีการบรรจุ                 
แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

(2) ทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอด     
องค์ความรู้การลดความเส่ียงจาก      
สาธารณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่างๆ ได ้

(3) ได้หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือ      
การลงทุนด้านการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(4) แผนมีความเช่ือมโยงในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

(5) หน่วยงาน เครือข่าย และชุมชมมี
กิจกรรมการเตรียมพร้อมเพ่ือการ
ลดเความเส่ียงจากสาธารณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจากการฝึกซ้อม 

(6) แผนการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทุกระดับมีการด าเนินงาน
เชิงบูรณาการ     

(7) มีระบบการติดตามและประเมินผล   

(8) นวตักรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม       
รวมถึงองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทาง     
การปรับปรุงแผนและการด าเนินงานใน
ทุกมิติ โดยสามารถพัฒนาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหรอืสร้างนวัตกรรมลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชน/ เมืองได้ 

(9) รูปแบบข้อมูลความเส่ียงและระบบ
เตือนภัยที่ครอบคลุม 

เสริมสร้าง พัฒนา 
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด 

และก าหนดให้ประเด็นการลด         
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
เป็นสาระส าคัญของแผน 

แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2564 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 

 
การตดิตาม 

และประเมินผล 
 

 

1. ให้กลไกติดตาม                   
ความก้าวหน้า 

และผลการด าเนินงาน 
ในรายไตรมาส 

(1) การจัดการความรู้ และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาและขยายผล 
(2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ  
(3) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา         
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถลดความเสี่ยงสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม    
และแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วดัการลด 
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

(2) แนวปฏิบัติเฉพาะความเส่ียง          
จากสาธารณภัย และภัยที่มีความคาบ
เก่ียวต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการที่มี
เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(3) เกิดการลงทุนมาตรการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกภาค
ส่วนร่วมกัน  

(4) หน่วยงานสามารถน าไป
ด าเนินการตามแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบร่วมกันทุก
ภาคส่วน 

(5) เครือข่ายชุมชนปลอดภัยที่มี       
การท ากิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย 

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และการสนธิก าลังอย่าง
เป็นระบบด้วยมาตรฐาน 

(7) แผนได้รับการปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจากการประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์สาธารณภัยที่เป็น
ปัจจุบัน 

(8) ชุมชน/ เมืองสร้างแนวปฏิบัติการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยตามองค์
ความรู้/นวตักรรมของตนเอง 

(9) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเส่ียง 
และสามารถเตรียมพร้อมเพ่ือความ
ปลอดภัย 

 

 

2. ให้กลไกประเมินผลลัพธ์ 
การด าเนินงานการลด            

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
และสังเคราะห์บทเรียน           

เพือ่การปรับปรุง 
 

3.1 มีความเชื่อมโยงการตดิตาม        
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ               
การด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มี
การปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนสิ้นสุด 
3.2 การให้ช่องทางการปรับปรุงระหว่าง     
การด าเนินการตามยทุธศาสตร ์ 

 

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) 



 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. 2564-2570 หน้า  ๑๑๐ 

 

 

 
9.2 การติดตามและประเมนิผล 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564      
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด จ าเป็นต้องมีกลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์
ท่ีมีกระบวนการและการจัดการให้เกิดการทบทวนท้ังด้านการจัดการ (Management Review) และการทบทวน
ผลงาน (Performance Review) ท่ีเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  

(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ 

การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ท่ีเช่ือถือได้ และหลักความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม พร้อมท้ัง ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ. 2564-
2570ท้ังรายปี กลางแผน และปลายแผน โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด าเนินงาน
ตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ. 2564-2570 ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคล่ือนท่ีส าคัญ 
2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจาก  
สาธารณภัย การประเมินผลกระทบจากการขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล พร้อมท้ัง 
จัดท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบล          
คูเมือง) พ.ศ. 2564-2570 พิจารณาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

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

โดยให้จัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบล        
คูเมือง) พ.ศ.2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 ต่อไป 

(1.3) กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในการประสานการ
ปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง)           
พ.ศ.2564-2570 ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570  
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  (2) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การขับเคล่ือน
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
(เทศบาลต าบลคูเมือง)ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ(เทศบาลต าบลคูเมือง) 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง

แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวชี้ วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) 
ก าหนดข้ึนมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) ต่อไป 
9.3 การวิจัยและพัฒนา 

      เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการน าส่ิง ท่ีไ ด้  
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน  
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ 
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ ท้ั งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด า เนินการ และเมื่ อ เสร็จ ส้ิน  
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (1) (เทศบาลต าบลคูเมือง) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า
และการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) ให้เหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญท่ีผ่านมาของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (3) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญท่ีผ่านมาของ 
(เทศบาลต าบลคูเมือง) เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 

      พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 มาตรา 44 ก าหนดว่า 
ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

      ดังนั้น หาก (เทศบาลต าบลคูเมือง) ได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง) พ.ศ.2564-2570 และได้มีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนาพบ
ข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสมให้ (เทศบาลต าบลคูเมือง) 
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลต าบลคูเมือง )          
พ.ศ.2564-2570 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 

 
------------(๒๕๖๔ - 2570)---------------- 
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