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เทศบาลต าบลคเูมือง 

 
๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ………………098 – 7131938.……………………….. 
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ค าน า 
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น 

มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  
ท าให้ประชาชนมีโอกาสอยู่ ในพื้ น ท่ี เ ส่ียงภัย เพิ่ มม ากขึ้น  ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัย 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท้ังภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยท่ีเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์  เช่น อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคมขนส่ง อุบั ติภัย และภัยจากสารเคมีและ  
วัตถุอันตราย เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจใน
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นท่ี ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและส่ังการ
เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   พร้อมท้ังจัดท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญ
เหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ส้ินสุดลง 

ดังนั้น เทศบาลต าบลคูเมือง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยอ า เภอ  พ . ศ .  ๒ ๕๕ ๘  แ ผน กา รป้ อ ง กั น และบ ร ร เท าส าธ าร ณภั ย จั ง ห วั ด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ และ 
แผนต่างๆ ท่ี เกี่ ยวข้อง เพื่ อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์ สิน  รวมถึงผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

(........................................................................) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 



บทน า 
 

ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยท้ังท่ีเกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว  พายุฤดู
ร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์   เช่น  การตัดไม้ท าลายป่า  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมท่ีท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้สภาพ
ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมาก
เป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

เทศบาลต าบลคูเมือง มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ                   
เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับประชาชนและสร้างพื้นท่ีให้เป็นท้องถิ่นท่ีปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับหลักการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัยท่ีประกอบด้วยการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมท้ังการฟื้นฟู 
ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

 
แผนภาพที่ ๑ – ๑: วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่

หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย 
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๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด              34 
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง            34 
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล            34 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย เทศบาลต าบลคูเมือง                35 

๓.๑   การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย                35 
๓.๒   แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    36 

๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      36 
๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย     37 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย          41 
๓.๔   การแจ้งเตือนภัย                   47  

๓.๔.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า       47 
๓.๔.๒ การแจ้งเตือนภัย        48 
๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    48 
๓.๔.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย       49 

บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย เทศบาลต าบลคูเมือง      50 
๔.๑   โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน                        50 

๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน                     51 
๔.๒   การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน                                53 

๔.๒.๑ การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย     53  
๔.๒.๒ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน             53 

๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน                  54 
๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย    54  

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                            54 
๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ        54 
๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ                55 

๔.๔   การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       63 
๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    63 
๔.๔.๒ หน่วยงานสนับสนุน             65 

๔.๕   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน               66 
๔.๖   การอพยพ         66 
๔.๗   การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว      67 
๔.๘   แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ            69 

(Damage and Need Assessment : DANA)        
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    69 
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)    69 

๔.๙   การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค       70 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย      70 
๔.๑๑ การอพยพกลับ         71 
๔.๑๒ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             71 
๔.๑๓   การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง            71 

บทที่ ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย เทศบาลต าบลคูเมือง      72 
๕.๑   การด าเนินการหลังเกิดภัย       73 
๕.๒   การฟื้นฟ ู        74 

๕.๒.๑  การฟื้นฟูระยะส้ัน         76 
๕.๒.๒  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว      76 
๕.๒.๓  การฟื้นฟูด้านต่างๆ       77 

บทที่ ๖   การขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ   78 
เทศบาลต าบลคูเมือง ไปสู่การปฏิบัติ 
๖.๑   แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  78 

ไปสู่การปฏิบัติ  
๖.๒   การติดตามและประเมินผล                80 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล              82 
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล   82 

๖.๓   การวิจัยและพัฒนา        82 
๖.๔   การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   82 



ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต เทศบาลต าบลคูเมือง 
ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด 
ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งต้ัง/  
   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS  
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 
จ. บัญชีรายช่ือองค์กรสาธารณกุศลในพื้นท่ี    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์    
   ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ  
ซ. บัญชีรายช่ือสถานท่ีส าคัญในเขต     
ฌ. แบบส ารวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง    
ฎ. ตัวอย่างค าส่ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง 
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid 

Assessment - MIRA ) 
 

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



สารบัญแผนภาพ 
หน้า 

 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย                     บทน า 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  28 

ของ เทศบาลต าบลคูเมือง 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  32 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 33 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      49 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง   50 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน  52 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง 65 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลต าบลคูเมือง   68 
 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ   72 

ปลอดภัยกว่าเดิม  



สารบัญตาราง 
หน้า 

 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง             21
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง    22 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ เทศบาลต าบลคูเมือง    22 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง    23 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ เทศบาลต าบลคูเมือง 23 
ตารางที่ ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง    24 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง    24 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 25 

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๓-๑  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว   40 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  42 

เทศบาลต าบลคูเมือง 
ตารางที่ ๔-๑  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง   57 

 ตารางที่ ๔-๒ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  69 
 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ  78 

 



 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๒ 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลต าบลคูเมือง 
 

๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 
ต้ั ง อ ยู่  ห มู่ ท่ี ... 7 . . . ช่ื อ ……สู ง ย า ง . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ.....เทศบาลต าบลกกกุง บริเวณบ้านกกกุง 
   อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด ....  
        ทิศใต้  ติดต่อกับ.....องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่  
   อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด .... 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ.....เทศบาลต าบลกกกุง บริเวณบ้านหัวนา  
   และบ้านดอนดู่ ต าบลกกกุง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด.... 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ....องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง บริเวณบ้านอีเม้ง,  
                         องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก บริเวณบ้านสิงห์โคก                        
   อ าเภอเกษตรวิสัยและ...องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข ์ 
   บริเวณบ้านสวนมอญ อ าเภอจตุรพัตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด... 
 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น...1.....เขต ได้แก่ 
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 - - - - 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๓ 
 

๑๖ - - - - 
๑๗ - - - - 
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 - - - - 

รวม - - - 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๔ 
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา ...เทศบาลต าบลคเูมือง... 
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 .............8.............คน  
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง ...........17.............คน 
จ านวนครัวเรือน ...........1,296.......... ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง* ประมาณ........750..........คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา........พุทธ.......... คิดเป็นร้อยละ......100....... 

ฯลฯ 
 ข้อมูล ณ วัน ท่ี  . . . . .29. . . . . .  เ ดือน. . .กันยายน. . .พ .ศ. . .2563.. . . . . . . . . . . . . 

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

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง   *หมายถึง  ประชากรกลุ่มที่ได้เข้ามาท างานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไม่ได้พักอาศัย 

ลักษณะเช้าไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ประจ าแต่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตน
พักอาศัย  

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก 

      .....เกษตรกรรม.... คิดเป็นร้อยละ........90......... 
อาชีพรอง ได้แก่  

๑) .....รับจ้างทั่วไป....คิดเป็นร้อยละ........6......... 
๒) .....รับราชการ....คิดเป็นร้อยละ.........3........ 
๓) ..ทอผ้าไหม จักรสานไม้ไผ่ เย็บผ้า อุตสาหกรรมฯลฯ.คิดเป็นร้อยละ......1.... 

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว /ต่อปี  ประมาณ............100,000...............บาท  
ท่ีมา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๕ 
 

๑.๑.๕ สถานที่ส าคัญ ในพืน้ที่  เทศบาลต าบลคเูมือง   
(ใส่เฉพาะหน่วยงานท่ีต้ังในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 

สถานที่ส าคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

ต้ังในพื้นที ่
(หมู่ที)่ 

เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  
ระบุพิกัด(GPS) 

หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 
ท่ีว่าการอ าเภอ ช่ือ ………ไม่ม…ี……………..    
ท่ีต้ัง อบต. / ทต. ช่ือ ……เทศบาลต าบลคูเมือง…….. 7 043-501849, 

043-501851 
15.746240, 
103.723816 

สถานีต ารวจ/สภ.ย่อย ช่ือ …………ไม่มี……………..    
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…ี…………..    
ไปรษณีย์(ของรัฐ/เอกชน)อ าเภอ... ไปรษณีย์อนุญาต  
สาขาเมืองสรวง 102 (คูเมือง)... 

 093-
5047305 

15.747188, 
103.720475 

มหาวิทยาลัย ช่ือ ………ไม่มี………………..    
สถาบันการศึกษา ช่ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคูเมือง 3  15.768466, 

103.703842 
สถาบันการศึกษาช่ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง 7  15.741612, 

103.727217 
สถาบันการศึกษาช่ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านป่าดวน 8  15.755699, 

103.720137 
สถาบันการศึกษาช่ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงเกลือ 10  15.732822, 

103.735209 
โรงเรียนระดับมัธยม ช่ือ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 7  15.755581, 

103.738192 
โรงเรียนระดับประถม(ขยายโอกาส)  
ช่ือ โรงเรียนบ้านคูเมือง 

9  15.760544, 
103.709185 

โรงเรียนระดับประถม(ขยายโอกาส)  
ช่ือ โรงเรียนบ้านสูงยาง 

4  15.740003, 
103.728415 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ช่ือ โรงเรียนดงเกลือวิทยา 

10  15.739496, 
103.736586 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ช่ือ โรงเรียนบ้านป่าดวน – พังหาด 

8  15.746319, 
103.722687 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๖ 
 

 
 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
ต้ังในพื้นที ่

(หมู่ที)่ 
เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  

ระบุพิกัด(GPS) 
หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

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 จุดบริการหนองแก้ว… 

8  15.747419, 
103.722088 

บ่อท้ิงขยะ ช่ือ ……………ไม่มี…………..    
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 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๗ 
 

 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
ต้ังในพื้นที ่

(หมู่ที)่ 
เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  

ระบุพิกัด(GPS) 
หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

จุดตรวจประชารักษ์ 2  15.746929, 
103.723617 

ดอนปู่ตา (ดอนหอ) 3  15.763831, 
103.702491 

 
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค ในพืน้ที่ เทศบาลต าบลคูเมือง   

(ใส่เฉพาะหน่วยงานท่ีต้ังในพื้นท่ี อปท.ตัวเอง) 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
ต้ังในพื้นที ่

(หมู่ที)่ 
เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  

ระบุพิกัด(GPS) 
หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 

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

2 
 15.766294, 

103.736646 

การประปาส่วนภูมิภาค ช่ือ ………ไม่มี………………..    
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…ร้านประเทือง.. 7  15.743326, 

103.727420 
ร้านค้าขายส่ง/ร้านสะดวกซื้อ ช่ือ…ร้านตาลอง.. 8  15.752713, 

103.718682 
สถานีรถประจ าทาง ช่ือ ศาลารอรถป้อมยามประชารักษ์ 2  15.746929, 

103.723617 
สถานีรถประจ าทาง ช่ือ จุดรอรถทางเข้าบ้านดงเกลือ 10  15.746957, 

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

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๘ 
 

สถานที่ส าคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

ต้ังในพื้นที ่
(หมู่ที)่ 

เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  
ระบุพิกัด(GPS) 

หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจูด 
ที่ต้ังประปาหมู่บ้าน ใส่ให้ครบทุกบ้านที่มี 

(ให้เพิ่มเติมด้านล่าง)    

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

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

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 

สถานีวิทยุAM/FM ช่ือสถานีวิทยุชุมชนวัดบ้านคูเมือง…  
ความถ่ี  102.00  MHz 

3  15.767564, 
103.704307 

ที่ต้ังเสาส่งโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคม    
AIS 6  15.750173, 

103.717650 
DTAC - - - 
True move 8  15.733407, 

103.732944 
WIFI เนทประชารัฐ (องการโทรศัพท์)    

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 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๑๙ 
 

 
สถานที่ส าคัญ 

(ระบุรายละเอียด) 
ต้ังในพื้นที ่

(หมู่ที)่ 
เบอร์โทร พิกัดทางภูมิศาสตร์  

ระบุพิกัด(GPS) 
หน่วยงาน  ละติจูด ลองติจดู 

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 

แล้วคลิกขวาจะขึ้นเมนูให้เลือกรายการ ที่นี่มีอะไรหรือWhat’s here?  หลังเลือกด้านล่างจอจะขึ้นป็อบอัพ 
แจ้งสถานท่ีและแจ้งพิกัดละติจูด ลองติจูด 

 
 

https://www.google.com/maps


แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๐ 
 

๑.๑.๗ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใกล้เคียง และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถเดินทางโดยรถยนต์  

๑ . บนถนนทางหลวงหมายเลข 215 (กม.34) ชื่อถนน สายร้อยเอ็ด–สุวรรณภูมิ 
จาก…………จ.ร้อยเอ็ด……………………. ถึง ……………อ.สุวรรณภูม…ิ…………… 
๒ . บนนนทางหลวงหมายเลข.....(ใส่หมายเลขถนน ช่ือถนนสายบ้านสูงยาง – 

บ้านป่าดวน) ...... 
จาก………………………………. ถึง ………………………………………… 
๓ . บนถนนทางหลวงหมายเลข.....(ใส่หมายเลขถนน และช่ือถนน) ...... 
จาก………………………………. ถึง ………………………………………… 

๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
 เทศบาลต าบลคูเมือง มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีดอนต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี

ราบสูง  สภาพโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบทุ่งนาดอน และมีท่ีราบเป็นบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางจากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีดอนสูง ๆ ต่ า ๆ เป็นระยะ ไม่มีแม่ น้ าไหลผ่าน พื้นท่ีเป็น        
ป่าเบญจพรรณเป็นหย่อมๆ จึงมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

มีแม่น้ า ล าคลองส าคัญในพื้นท่ี ดังนี้ 
แม่น้ า....ไม่มี... ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ดังนี้ 
ต้ังแต่หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ...... 

หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี ..........หมู่ท่ี .......... 
คลอง....คลองคางฮุง และคลองช้างเผือก... ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ดังนี้ 
ต้ังแต่หมู่ท่ี .....๑.....หมู่ท่ี .....๓.....หมู่ท่ี .....4.....หมู่ท่ี .....6..... หมู่ท่ี .....7..... 

หมู่ท่ี .....๙.....และหมู่ท่ี .....๑๐..... 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๑ 
 

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดแทบทุกปี และมักจะมี
ผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้ังแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต และมี
ผลต่อการประกอบอาชีพ 

๑.๒.๒ สถิติภัย  
(***ใส่เฉพาะภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อปท.***) 
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

* โดยใช้ข้อมูลจาก การประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

(๑) อุทกภัย 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัย 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

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 - - - - 

 
กรณีไม่ใส่ข้อมูลต้องให้เหตุผล โดยใช้เคร่ืองหมาย ใส่หน้าหัวข้อ 
 ……  ไม่เคยเกิดภัย     ……   ไม่มีสถิติเดิม 

 (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง. ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๒ 
 

(๒)  วาตภัย 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัย 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที/่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 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 

(๓) ภัยแล้ง 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้ง 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 

ที่เกดิภัย (ครั้ง) 

พื้นที่   
ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

)ไร่(  

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ 1 1,3,5,6,9,10 622 - - - 
๒๕๖๒ 1 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 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๓ 
 

(๔) อัคคีภัย 

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 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง. ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางที่ ๑-๕  :  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 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 
*ตรวจสอบจาก   ศูนยป์ฏบิัตกิารความปลอดภัยทางถนนระดบัอ าเภอ/อปท. หรือ รพ.สต. 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๔ 
 

 
๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เทศบาลต าบลคูเมือง 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียง
จากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
ตารางที่ ๑-๖  :  จัดล าดับความเสี่ยงภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง 

 

ล าดับความ
เสี่ยงภัย 

 

ประเภท 
ของภัย 

 

สาเหตุของการเกิดภัย 

หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประกอบด้วย หมู่ 
1 อัคคีภัย เผาตอซังข้าว  1 - 10 
2 วาตภัย มีการตัดต้นไม้ใหญ่ท่ีช่วยบรรเทาแรงลมพายุ 1 - 10 
3 ภัยแล้ง แหล่งน้ าแห้งขอด ฝนท้ิงช่วง 1 - 10 
4 อุทกภัย น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 1 - 10 
5 ภัยจากการคมนาคม เมาสุราและสภาพถนนทางแยก/ทางร่วมบางจุดเส่ียง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
1 – 10 

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ เทศบาลต าบลคูเมือง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ดังท่ีปรากฏในตาราง
ล าดับความเส่ียงของภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั้ง
มากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้
ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 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       น้ า

ท่วม 
     

ภัยแล้ง   ฤดู
แล้ง 

         

พายุฤดูร้อน             
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบติัเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต ์

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี (ปรับแก้ช่วงเวลาเกิดภัยให้ตรงกับพื้นที่) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๒๕ 
 

บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ 

การด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความ
รุนแรง ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ 
ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๔ ส า ธ า ร ณ ภั ย ร้ า ย แ ร ง 

อย่างยิ่ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี เทศบาลต าบลคูเมือง นายกเทศมนตรี  
(ทน./ทม./ทต.)/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพื้นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เ ป็นการตอบสนองต่อ

เป้าหมาย การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง และวัตถุประสงค์ของแผนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดย

การวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัย
ท่ีท าให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงใหม่และลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี

มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี
เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความ

เป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาด าเนินการ
ฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย  

เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ...เทศบาลต าบลคูเมือง...  
งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย มีท่ีมาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (โครงการท่ีใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(๒) งบประมาณอื่นๆ งบกลาง 
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๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
(๑) จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓... 

โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
- แผนและขั้นตอน ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นในการแจ้ง

ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 

เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ฯลฯ 

(๒) ต้ังงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
(3) ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
เทศบาลต าบลคูเมือง น าเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อ

บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่าย ไปต้ังเป็น
งบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง 

 
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง 

การด า เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจาก  
สาธารณภัย จะมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติต้ังแต่
ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงาน
แนวทางมาด าเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบูรณา
การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอื่นๆ  

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ จ่ า ย /
งบประมาณแผนงานโครงการอื่น
ท่ียังไม่มี ความจ าเป็นไปต้ังเป็น
งบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
มีหน้าท่ีจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ท าหน้าท่ีบัง คับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน 
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่  (ระดับ ๓) มี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 

(๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็น
ผู้อ านวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกลางรับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแต่ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงาน
สถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

ท้ังนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าท่ี
เป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี
ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๐ 
 

(๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

(๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.
กทม.) 

ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังด าเนินการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดย
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม
หมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

(๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

(๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
พื้นที่ ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมือง
พัทยา) 

ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด  และ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุช่ือ อปท. ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 
หมายเหตุ  อปท. ที่มีฐานะเป็นเทศบาล ให้ท าเฉพาะ (๖.๒) 

 อปท. ที่มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ท าเฉพาะ (๖.3) 
 
(๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.

ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)  
ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบั ติการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
มีพื้นท่ีติดต่อ หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อ านวยการ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๑ 
 

(๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (กอปภ.อบต.)  

ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบั ติการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นผู้อ านวยการ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 
ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 
 

 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบ้ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบรหิารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กรณีเกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพทัยา) 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 
(ปลัดเมืองพทัยา) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตร ี

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๓ 
 

๒.๖  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

เมื่อ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ ส่ังการเพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมท้ังประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีทุกขั้นตอน พร้อมท้ังให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) ทราบทันที  

หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา
ธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นผู้ควบคุมและส่ัง
การ และหากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการ
อ าเภอ (นายอ าเภอ) เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัย
จากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
นายกทศมนตรีต าบลคูเมือง 

/นายกเมืองพัทยา) 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
นายกทศมนตรีต าบลคูเมือง 

/นายกเมืองพัทยา 

จัดต้ัง 

ภาวะปกติ 
(ไม่เกิดสาธารณภัย) 

ภาวะฉุกเฉิน 
(เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๔ 
 

๒.๗ การปฏบิัติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 

(๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอ าเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 

(๒) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
(๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของ เทศบาลต าบลคูเมือง และสาธารณภัยมี

ความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมท้ังประสานกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงให้
สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น ดังมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ี
ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น เทศมนตรีต าบลคูเมือง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึน้ เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.3 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศมนตรีต าบลคูเมือง เป็น

ศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ัง
การ รายงานการปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือ
ได้ โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศมนตรีต าบลคูเมือง 
(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

(๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ เทศมนตรีต าบลคูเมือง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

(๓) เทศมนตรีต าบลคูเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับ
องค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

(๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 

(๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก เทศมนตรีต าบลคูเมือง หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้
รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศมนตรีต าบลคูเมือง หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมายภารกิจ
ในการปฏิบัติการ 

(๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ัง
ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นท่ีรองรับการอพยพ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๓๕ 
 

บทที่ 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง ฉบับนี้ มุ่ง

ด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความเส่ียงจากสา
ธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  ตามแนวทางใน
การด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร้อม โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ท าให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ความเส่ียง ดังนี้ 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 

ศักยภาพ (Capacity) 
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 หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity)  หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

 
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเส่ียง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ  
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โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    
ขั้นท่ี ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเส่ียง และพิจารณาถึง

ข้อมูลในอดีต  
ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย  
ขั้นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเส่ียง  
ขั้นที ่๖ การจัดท าข้อมูลความเส่ียงและแนวทางในการจัดการและลดความเส่ียง  
ขั้นท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง จึงก าหนดให้จัดทีมประเมินความเส่ียง
จากสาธารณภัย เพื่อเข้าส ารวจพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจส่ังการในการ
รับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่  

(๑) การลดความเส่ียง (การป้องกันหรือหลีกเล่ียง) 
(๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)   
(๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย  
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง  

 
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
เนื่องจาก เทศบาลต าบลคูเมือง มีสาธารณภัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

ท่ีปรากฎตาม ตารางที่ ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง เพื่อเป็นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมตามท่ีชุมชนร้องขอและจ าเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 

(๑) ด้านโครงสร้าง 
เทศบาลต าบลคูเมือง ได้พิจารณาด้านโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี

เส่ียงภัยและได้จัดแผนงาน/โครงการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเร่งด่วนตาม ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดง
ปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง 

(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
การป้องกัน โดยไม่ ใ ช้ โครงสร้ า ง  เป็นการ ใ ช้น โยบาย  กฎระ เบี ยบ 

การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเส่ียง โดย เทศบาลต าบลคูเมือง ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
(๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังจัดเก็บ

ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
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๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชน

หรือชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสา
ธารณภัย โดย เทศบาลต าบลคูเมือง มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความ

เส่ียงจาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติในการลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นแผน
ลดความเส่ียงภัยของชุมชน 

๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจาก

เกดิสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 

๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 

๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู ่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งก ลุ ่ม
เปราะบางเพื่อให้มีศักยภาพมากข้ึน 

๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความ
รุนแรงจากสาธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ า 
เป็นต้น 

๗) เตรียมส่ิงของยังชีพที่จ าเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่

เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จะมีการประสานและส่ังการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
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(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมงพร้อมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์ และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้ม
การเกิดภัย 

(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการท้ังนี้  
ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

(๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมท้ังท าหน้าท่ี
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อ
ตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 

(๔) การเตรียมการอพยพ เทศบาลต าบลคูเมือง 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ

เตรียมการอพยพ ดังนี้ 
(๔.๑) จัดท าแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญ

ประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพื้นท่ี
รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจนการ
ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการส ารวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 

(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
(๔.๓) ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น 

เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยก าหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

(๔.๔) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียม
กระเป๋า ท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าด่ืม เท่าท่ีจ าเป็น 

(๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลต าบลคูเมือง 
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 

(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พัก

พิงช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิง ช่ัวคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูล 

ท่ีจ าเป็น 
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ ๓-๑ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ต้ัง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพื้นท่ี 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงท่ีท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพื้นท่ี 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 
(๖) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 

(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของ
ภัย  

(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณ
ภัยเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 

(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 

ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉกุเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือไม่
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สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ต้ังแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤตเพื่อ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
(๓) ก าหนดสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 
(๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 

- บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐม
พยาบาล ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
- การอพยพทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
 ฯลฯ 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เมื่อมีการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพื้นท่ีเส่ียงภัยและปัจจัยท่ีท า

ให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเส่ียงอย่างยั่งยืน ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีก าหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพื้นท่ีหนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ   จากสาธารณภัยท่ี
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 จากการด าเนินการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเ มือง  จึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๒ 
 

ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ต้องบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอร์มโครงการแผน 

4 ปี ด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

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 
ไม่เปิดประตูรับการระบายน้ า 
เลิกขี้ตุ่น จะท าให้น้ าท่วมโดยเฉพาะ
พื้นที่หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8,9 
กลุ่มคนที่ต้องให้การช่วยเหลือ 
(เด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการช่วยตัวเอง
ไม่ได้/สตรีมีครรภ์/ป่วยติดเตียง)  
เด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) 567 คน 
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) 
 839 คน 
ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้......คน 
สตรีมีครรภ์ ....9....คน 
ป่วยติดเตียง ...8....คน 
มีแนวทางช่วยเหลืออพยพอย่างไร  
๑. ข้อมูลกลุ่มเปราะบางไม่มีการ
ปรับปรุง 
๒. ไม่มีแผนงาน/กิจกรรม/การ
เตรียมการข้ันตอนการดูแลและ
การอพยพกลุ่มเปราะบาง 
๓. ไ ม่ มี ก า ร ก า ห นดที ม ดู แ ล 
อพยพกลุ่มเปราะบาง หรือมีทีม
ดูแล อพยพ แต่ไปปฎิบั ติตามที่
ก าหนด 
ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้
น้ าท่วมชุมชน/ที่ท ากินและที่นา) 
๑.เป็นพื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ า 
๒. ไม่มีช่องทางระบายน้ า 
๓. น้ าป่าไหลหลาก 
๔. - 
 ใส่หน้าหัวข้อ 
…….ท่วมทั้งชุมชน 
…….ท่วมเป็นบางส่วนในชุมชน 
…….ท่วมที่นา 
…….ท่วมที่ท าสวน ท าไร่  
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมืออุทกภัยมีอะไรบ้าง เช่น  มี

๑. ก่อสร้างฝายทดน้ า
ภายในต าบลคูเมือง หมู่
ท่ี ๑ – ๑๐ 
๒. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.ดงเกลือ ม.๖ 
๓. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.สูงยาง ม.๔ 
4.ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.บัวป่า ม.๒ 
5.ขุดขยายหนองโพน
สังข์ บ.สูงยาง ม.๔ 
6.ขุดขยายหนองแคน  
บ.สูงยาง ม.๗ 
7.ขุดขยายหนองเชียง
นาม บ.ดงเกลือ ม.๖ 
8.ขุดขยายหนองน้ าใน 
บ.พังหาด ม.๕ 
9.ขุดขยายหนองฮูนาค 
บ.คูเมือง ม.๑ 
10.ขุดขยายหนองดอน
ด้ามพร้า บ.ดงเกลือ ม.๖ 
11.ขุดลอกหนองแปน 
บ.สูงยาง ม.๔ 
12.ขุดลอกหนองโดน  
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
13.ขุดขยายหนอง  
งูเห่า บ.ดงเกลือ ม.๑๐ 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๓ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ต้องบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอร์มโครงการแผน 

4 ปี ด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

ระบบเตื อนภั ยพร้ อมใช้ งาน             
มีแผนการอพยพ มีศูนย์พักพิงและมี
สาธารณูปโภคครบ  มีทีมกู้ภัยกู้ชีพ มี
เครืองไม้เคร่ืองมือช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการ ) 
๑.เคร่ืองสูบน้ า 8 นิ้ว 
๒.ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ตลอด 24ชม. 
๓.แผนการอพยพเคลื่อนย้าย 
๔.ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
5.ต้ังงบประมาณช่วยเหลือ 
6.แจ้งเตือนประชาชน 

14.ขุดขยายหนองแต้   
บ.บัวป่า ม.๒ 
15.ขุดลอกคลอง
ช้างเผือก บ.โนนคูเมือง 
ม.๓ 
16.ขุดลอกหนองแคน 
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
17.ขุดลอกหนองเด่ิน บ.
สูงยาง ม.๔ 
17.ขุดลอกหนองนาค า 
บ.สูงยาง ม.๗ 
18.ขุดขยายหนองสิม 
บ.สูงยาง ม.๔ 
19.ขุดขยายหนองบัว บ.
คูเมือง ม.๑,๓,๙ 
20.ขุดลอกหนองแต้ บ.
สูงยาง ม.๗ 

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 าให้
เกิดภัยแล้ง) 
๑.แหล่งน้ าแห้งขอด 
๒.ฝนทิ้งช่วง 
๓.มีการบุกรุกท าลายป่าไม้           
๔.ต้นทุนน้ าต่ า (น้ าเค็ม) 
 ใส่หน้าหัวข้อ 
…….คนขาดน้ าด่ืม น้ าใช้ 
…….สัตว์ขาดน้ าด่ืม  
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมือภัยแล้งมีอะไรบ้าง เช่นมีแหล่ง
น้ าส ารอง มีงบเจาะน้ าบาดาล มีแหล่ง
สูบน้ าน ามาผลิตน้ าด่ืม น้ าใช ้มีรถส่ง
น้ า และมีการแจกถังส ารองน้ า) 
๑.รถน้ าฯ 6000ลิตร 
๒.บุคลากร 
๓.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
๔.แจ้งประชาชนกักเก็บน้ าใช้ 

๑. ก่อสร้างฝายทดน้ า
ภายในต าบลคูเมือง หมู่
ท่ี ๑ – ๑๐ 
๒. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.ดงเกลือ ม.๖ 
๓. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.สูงยาง ม.๔ 
4.ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.บัวป่า ม.๒ 
5.ขุดขยายหนองโพน
สังข์ บ.สูงยาง ม.๔ 
6.ขุดขยายหนองแคน  
บ.สูงยาง ม.๗ 
7.ขุดขยายหนองเชียง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๔ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ต้องบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอร์มโครงการแผน 

4 ปี ด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

นาม บ.ดงเกลือ ม.๖ 
8.ขุดขยายหนองน้ าใน 
บ.พังหาด ม.๕ 
9.ขุดขยายหนองฮูนาค 
บ.คูเมือง ม.๑ 
10.ขุดขยายหนองดอน
ด้ามพร้า บ.ดงเกลือ ม.๖ 
11.ขุดลอกหนองแปน 
บ.สูงยาง ม.๔ 
12.ขุดลอกหนองโดน  
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
13.ขุดขยายหนอง  
งูเห่า บ.ดงเกลือ ม.๑๐ 
 
14.ขุดขยายหนองแต้   
บ.บัวป่า ม.๒ 
15.ขุดลอกคลอง
ช้างเผือก บ.โนนคูเมือง 
ม.๓ 
16.ขุดลอกหนองแคน 
บ.ดงเกลือ ม.๖ 
17.ขุดลอกหนองเด่ิน บ.
สูงยาง ม.๔ 
17.ขุดลอกหนองนาค า 
บ.สูงยาง ม.๗ 
18.ขุดขยายหนองสิม 
บ.สูงยาง ม.๔ 
19.ขุดขยายหนองบัว บ.
คูเมือง ม.๑,๓,๙ 
20.ขุดลอกหนองแต้ บ.
สูงยาง ม.๗ 
21.เจาะบาดาลเพื่อท า
ประปาใต้ดิน ม.๑ – ๑๐ 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๕ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ต้องบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอร์มโครงการแผน 

4 ปี ด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

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

 
 

หมู่ท่ี 10 

หมู่ท่ี 7 
 

หมู่ท่ี 2 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้
เกิดวาตภัย) 
๑.ตัดไม้ท าลายป่า 
๒.ไม่มีต้นไม้ใหญ่บรรเทาแรงลม 
๓.สิ่งก่อสร้างมีสภาพเก่า/ช ารดุ 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมในการ
รับมือวาตภัยมีอะไรบ้าง มีโครงการ
ตรวจสอบที่พักอาศัย  จัดชุดเคลื่อนที่
เร็วในการช่วยเหลือประชาชน) 
๑.ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติให้การช่วยเหลือ 
๒.ต้ังงบประมาณช่วยเหลือ 
๓.บุคลากร 
๔.แจ้งเตือนประชาชน 
 

๑. อบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  

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

 
 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 10 
 

หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 7 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้
เกิดภัยฝนทิ้งช่วง) 
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. ความพร้อมใน
การรับมือฝนทิ้งช่วงมีอะไรบ้าง 
เช่น มีแหล่งน้ าส ารอง มีรถส่งน้ า 
มีโครงการ/ส่งเสริมอาชีพใช้น้ า
น้อย) 
1.รถน้ าฯ 6,000ลิตร 
2.บุคลากร 
3.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
4.แจ้งประชาชนกักเก็บน้ าใช้ 

๑. เจาะบาดาลเพื่อท า
ประปาใต้ดิน ม.๑ – ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๖ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย  
 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

(ต้องบรรจุใน ภาคผนวก 
ฏ แบบฟอร์มโครงการแผน 

4 ปี ด้วย) 

เสี่ยงสูง 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

เสี่ยงปานกลาง 
 

ประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 

เสี่ยงต่ า 
 
ประกอบ 
ด้วยหมู่ท่ี 

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

 
 

หมู่ท่ี 7 

หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 9 

หมู่ท่ี..... 

หมู่ท่ี 2 
 

ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้
เกิดอัคคีภัย) 
1.จุดไผเผาตอซังข้าว 
2.เผาขยะ 
3.เผาไล่สัตว์ 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมใน
การรับมืออัคคีภัยมีอะไรบ้าง เช่น 
มีการเตรีมความพร้อมบุคคลากร
ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ก า ร ดั บ เ พ ลิ ง  มี
ร ถ ดับ เพ ลิ ง  มี รถบรรทุ ก น้ า 
เตรียมถังดับเพลิงตามชุมชนเสี่ยง
ภัย) 
1.แจ้งเตือนประชาชน 
2.รถน้ าฯ 6,000 ลิตร 
3.ร้องขอจาก อปท.ข้างเคียง 
4.บุคลากร/อุปกรณ์ดับเพลิง 

1.อบรมให้ความรู้ เ รื่อง
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เ บื้ อ ง ต้น เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย 

10 2 ไม่มี ความล่อแหลม (สาเหตุที่ท าให้
เกิดอัคคีภัย) 
๑.มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
สารเคมีในการประกอบการ
อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่
หมู่ที ่10 
ศักยภาพ (อปท. ความพร้อมใน
กา รรั บมื อ สา ร เ คมี และวั ต ถุ
อันตรายมีอะไรบ้าง เช่น มีทีม
กู้ภัยด้านสารเคมี) 
๑ .มีแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์ 

๑. อบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 
 
(ตัวอย่าง) ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด      ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย    - เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าหลายสายพ้ืนที่เสี่ยงบาง
จุดไม่มีพนังหรือเข่ือนกั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่
.......................... 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเป็นประจ าทุกปี 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด      ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพักอาศัยติดริมแม่น้ า 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่.................... 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่หมู่ที.่......................... 

ประจ า 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มีมาตรฐาน
ได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง    - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร เกษตรกรจึงมี
ความต้องการใช้น้ า   ในปริมาณมากและต่อเน่ืองทั้งปี 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที.่......................... 
- แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  รวมทั้งแม่น้ าล า
คลองต้ืนเขิน โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่.................... 
- มีการบุกรุกท าลายป่าไม้          โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่
ที.่.................... 

- มีเข่ือนหรือแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน  ที่ดี 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเดิมเพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง 
- มีการรณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและขยายพ้ืนที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย    - ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่.................... 
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่............... 
- อาคารบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมขาดการบ ารุง
ดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่
ที.่......................... 

- ติดตามสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่เป็น
กลุ่ม เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ  ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อลมพายุได้ 

อัคคีภัย    - ประชาชนขาดความตระหนัก     ในการดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่................ 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อ
เกิดอัคคีภัยข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่.................... 

- มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องอัคคีภัย 
- มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุกปี และให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
อัคคีภัยแก่ประชาชน 

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย 
 

   - มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีในการประกอบการ
อยู่ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่..................... 

- มีแผนปฏิบั ติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุอันตราย 

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ า)  
 

๓.๔ การแจ้งเตือนภัย เทศบาลต าบลคูเมือง 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นท่ีเส่ียง

ภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัย
ท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

๓.๔.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่ง ช้ีว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี 

ท่ีมีความเส่ียงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่าง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๔๘ 
 

ต่อ เนื่ อง ท้ังนี้  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้ง เ ตือนภั ย ล่วงหน้าก่อน เกิ ด  
สาธารณภัยไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

๓.๔.๒ การแจ้งเตือนภัย 
(๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นท่ี อาจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่
ต่ ากว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
(๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการ

ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของ

ชุมชน/หมู่บ้าน 
(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

3.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง เทศบาลต าบลคูเมือง ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 สีแดง  หมายถึ ง  สถานการ ณ์อยู่ ในภาวะอัน ตร าย สู ง สุด 
ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 

 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี
ก าลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 สี เหลือง  หมายถึง  สถานการณ์อยู่ ในภาวะเ ส่ียงอันตราย 
มีแนวโน้ม ท่ีสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า 
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง จัดชุดเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       
เพื่อเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่ อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง  

ทางโทรศัพท์หมายเลข.............. 043 501 849 , 043 501 851........................... 
วิทยุสื่อสาร ความถ่ี........................ 153.870 MHz.................. 
โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข....... 1669 กู้ชีพ – กู้ภัย ทต.คูเมือง (หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน)...........  

(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทาง  

ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร.....043 513 097...... สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด 
วิทยุสื่อสาร ความถ่ี 161.475 MHz  หรือ 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ......... 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ......... 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ

ประชาชน   การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรบัมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวงัสถานการณ์ 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๕๐ 
 

บทที่ ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

เมื่ อเกิดหรือคาดว่ าจะเกิ ดสาธารณภั ยขึ้ น กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลต าบลคูเมือง จึงจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพื่อ
ท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หาก
ในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปท. ในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ 

๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง 

ส่วนปฏบิัตกิาร ส่วนสนับสนนุ ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรกัษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวติ 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโตก้ารข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทกุข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
- งานแผนการปอ้งกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตักิาร/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 
- งานส่งก าลังบ ารุง 

ฯลฯ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๕๑ 
 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง มีดังนี้ 
(๑) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าท่ี ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูลทาง

วิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ี
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 

(๒) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  

(๓) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  

(๔) ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลคูเมือง/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง ฯลฯ  

(๕)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
(๕.๑) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจ าเป็น เพื่อให้การ

จัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 

(๕.๒) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๕๒ 
 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นท่ี 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรกึษา/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ 
ท่ี ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และ

ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ๑ 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี.3,4,6,8,9... 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 

ส่วนสนับสนนุ ส่วนอ านวยการ 

- ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. 
- ส านักปลัดเทศบาล/อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี..1,7.... 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

- รองนายก คนท่ี ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี...2,5,10........ 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

การออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นท่ี อปท.และอ าเภอ)  และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พื้นท่ีจังหวัด) โดยผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 
ดังนี้  

(๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 
และผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก  และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของ
ตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อส่ังการโดยเร็ว  

(๔) ในกรณีท่ีพื้น ท่ีท่ี เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น ท่ี
จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ท่ีมีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
ล าดับแรกๆ 

(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อส่ังการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นท่ีอ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

๔.๒.๒ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้น

เป็นภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายแก่
ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)มี
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
หรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท่ีรับผิดชอบและให้
ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)เพื่อประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด โดยมี ก .ช.ภ.อ.เป็นผู้ตรวจสอบและ
กล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ด าเนินการดังนี้ 
(๑) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แห่งพื้นท่ีใด ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น เข้าด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี และผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันที  

(๒) กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้อองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็
ได้แล้วแจ้งให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว  

(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าด าเนินการ
เบือ้งต้น เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อส่ังการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดแก่บุคคลได้  

(๕) กรณีเจ้าพนกังานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกลับ 
บริเวณท่ีเกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้ต่อเมื่อได้ร้บอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้วเว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจส่ังให้
เจ้าของหรือผู้ครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่
ปฏิบัติตามค าส่ัง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็น แก่การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระท าดังกล่าว  

(๖) ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและ ท า
บัญชรีายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ 
(๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้

เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน               
เทศบาลต าบลคูเมือง ในพื้นท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 

(๒)  การเขา้ควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
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(๒.๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิตการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าด่ืม อาหารปรุงส าเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 

(๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 

(๒.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 

(๒.๔)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วันขึ้นไป) 
ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน 
พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 

๔.๓.๓ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้านสถานการณ์สาธารณ

ภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตาม
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง 

(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกดิขึ้น 
(๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น การขอรับการ

สนับสนุนเพิ่มเติม 
(๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล

สถานท่ี ส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื้นท่ีอันตราย พื้นท่ี
ปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 

(๒.๕) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การส่ัง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จส้ินภารกิจ 

(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห ์

(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
- ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเข้าพื้นท่ีประสบภัย 
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- สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 

- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ
กู้ภัย 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๕๗ 
 

ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ ๔.๑) ส่วนอ านวยการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
คูเมือง และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
ทราบเพื่อจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด 
พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขต
พื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            จนกว่าสถานการณ์
ส้ินสุด 

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

๓ ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าส ารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ 

เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

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

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อ

การตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลา
การเกิดภัย พื้นท่ีและประชาชน ผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพื้นท่ีในการรับภัย แนวโน้มการ
เกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความซับซ้ อน เพื่อ
ก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

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

๕ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นระบบ  

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

   หน่วย/ส่วนงาน 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๖ แจ้งเตือนประชาชน 
(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณ

ภัยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่อง
ทางการส่ือสารทุกชนิด  

(๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและ
พื้นท่ีข้างเคียง โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ี
มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร
โข่ง เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และ
เข้าใจง่ายบ่งบอกถึงอันตรายท่ีก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน 
วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้ง
เตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะส้ินสุด 

(๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณ
เตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง 
นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ
ประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

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

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี และมีผู้อยู่

อาศัยในพื้นท่ีนั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม 
ข้อ ๔.๗ 

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

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดต้ังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและ
พักรอช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ) ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

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

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
(๑) ระดมทรัพยากร ท้ังก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมาย
ภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุน
การปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 

(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging 
Area) พร้อมท้ังจัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

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



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๕๙ 
 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น.............โซน ประกอบด้วย      

โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่..... 1,3,5,8,9……………..... มี
ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นท่ี 

โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่..... 2,4,6,7,10……………..... มี
ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นท่ี 

โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู.่....(ระบุช่ือเลขหมู่)……………..... มี
ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นท่ี 

โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่.....(ระบุช่ือเลขหมู่)……………..... มี
ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นท่ี 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และ
ขนาดของพื้นท่ี 

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

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อ

ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน 
และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง ก่อนรับมอบภารกิจและ
พื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

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

๑๒ การเผชิญเหตุ 
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก 

ให้ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วย
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีประสบภัยโดย
เด็ดขาด 

(๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเร็ว ดังนี้ 

(๑.๒.๑) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้า
ปฏิบัติงาน  ในพื้นท่ีประสบภัย 

(๑.๒.๒) ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร  ท่ีจ าเป็นในการกู้ ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ประสบภัย 

(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความ
จ าเป็นของสถานการณ์ภัย 

(๑.๒.๔) กรณีพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้า

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



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๐ 
 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

พื้น ท่ีโดยทางรถยนต์หรือทางเรือไ ด้ ให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นท่ี 
หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 

(๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ี
บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์
พักพิงช่ัวคราว พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 

(๑ .๒.๖) ระดมก า ลังแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วย
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 

(๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา 
แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้
ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ 

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารท่ีปรุงส าเร็จ น้ าด่ืม เครื่องยังชีพท่ีจ าเป็น
ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให้
เพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน)  

ให้ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหา
ญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการ
ศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและ
จัดท าบัญชีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และ
เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาล
ส ารองให้เพียงพอ 

(๒.๓) จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า
ด่ืม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว 

(๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจากสา
ธารณภัย พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรืออาสาสมัคร
อ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ี



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๑ 
 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ประสบภัยและศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
(๒.๖) ต้ัง ศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็น

แหล่งข้อมูล   ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน)  

ให้ความส าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจาก
ปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การ
รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น อาหาร น้ า
ด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การ
เก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล 

(๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนท่ีและให้บริการ
ทางการแพทย์ 

(๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสาน การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูล
ความเสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบ้ืองต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป  

ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมง
แรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ 
– ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – 
๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ  
โรงพยาบาล  โรง เรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง

โบราณสถาน (ถ้ามี) สถานท่ีราชการ เป็นต้น และปกป้องระบบ
สาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วย/ส่วนงาน 
อปท. ท่ีรับผิดชอบ  
คือ งานป้องกันฯ 
ช่ือ....จ.ส.อ.ณรงค์ชัย 
วรรณสินธ์......โทร 
087-9672996... 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  
(กรณีท่ีมีการอพยพ) รายละเอียดตามข้อ ๔.๑๐  

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

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยัง
พื้นท่ีประสบภัย 

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

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วง
ขณะเกิดภัย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีส ารวจและจัดท าข้อมูล
ความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพื่อ
ประกอบการร้องขอการสนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการ
และแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ า
ด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

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

๑๗ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information 
Center : JIC)  

ท าหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึง
เป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ
การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

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

๑๘ - กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก  
จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี

การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) 
และการเคล่ือนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

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



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๓ 
 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว  
ให้ ผู้อ านวยการท้องถิ่ นรายงานสถานการณ์สาธารณภัย ให้
ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือยืนยัน
สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีต้ังอย่างปลอดภัย 

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

๒๐ อพยพกลบั  
กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก

สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น า
อพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่
ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พ ร้ อ ม ท้ั ง ป ร ะ ส า น ง า น กั บ เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
ท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

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

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิด
สาธารณภัยซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท.  

ใหร้้องขอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียงหรืออ าเภอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท. 
ข้างเคียง) และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

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

หมายเหตุ  :  การก าหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง  โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการ
จัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

 
๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือส่ือสาร กอปภ. เทศบาลต าบลคูเมือง มอบหมาย
ให.้..กองช่าง/นายชัยณรงค์  วิจิตขากี นายช่างไฟฟ้า...เป็นผู้ก ากับดูแลเพื่อใช้เป็นความถ่ีวิทยุกลางส าหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ 
..งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จ.ส.อ.ณรงค์ชัย วรรณสินธ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..เป็นผู้
ควบคุมดูแลการใช้งาน 

๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง 
(๑) จัดต้ังศูนย์ ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอ ง และ

ระบบส่ือสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

(๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๔ 
 

หน่วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
หมายเลขโทรศัพท์............... 043 501 849 , 043 501 851.................. 
โทรสาร................... 043 501 851.......................... 
ความถ่ีวิทยุสื่อสาร............ 153.870.............. MHz 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๕ 
 

๔.๒.๒ แผนผังหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคเูมือง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ ....043 501 035.... 
โทรสาร …043 501 035... 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

โทรศัพท์ ………043 597 071…… 
โทรสาร …………043 597 071……… 
ความถี่วิทยุ  ……155.600…… MHz 

 
กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลต าบลคูเมือง 

โทรศัพท์/โทรสาร ........ 043 501 849......... 
โทรศัพท์/โทรสาร ....... 043 501 851.........    

ความถี่วิทยุ  ……153.870…… MHz 
 

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

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เทศบาลต าบลเมอืงสรวง 
โทรศัพท์...... 043 597 014........ 
2. เทศบาลต าบลกกกุง 
โทรศัพท์....... 043 501 532.......... 
3. เทศบาลต าบลหนองหิน 
โทรศัพท์........ 043 501 540....... 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ 
โทรศัพท์....... 043 039 860......... 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธ ิ/ กู้ภัย 

โทรศัพท์ ...084 5516065.... 
ความถี่วิทยุ………-…… MHz 

 
 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 โทรศัพท์ .....043 513 097 ........ 
 โทรสาร  .....043 513 097........ 

ความถี่วิทยุ 161.475 MHz 
สายด่วน  1784 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อย..........เมืองสรวง........ 
โทรศัพท์ ....043 597 110....  

 

สถานีต ารวจภูธรช่ือ...สภ.เมอืงสรวง..... 
โทรศัพท์... 043 597 081.... 
ความถี่วิทยุ……152.625… MHz 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๖๖ 
 

๔.๕ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้

ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความต่ืน
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๕.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อท าหน้าท่ีประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับส่ือ
ข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 

๔.๕.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ี
บอกถึงอันตรายท่ีก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมี
การอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีประสบภัย
และพื้นท่ีข้างเคียง โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชนหอ
กระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

๔.๕.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง บัญชาการเหตุการณ์แก่ส่ือมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ี 

๔.๕.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

๔.๖ การอพยพ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี
นั้น จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ (ผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจส่ังอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีนั้น
ออกไปจากพื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัด
ใหม้ีก าลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ 
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลต าบลคูเมือง ก าหนดให้นายกเทศมนตรี/  

นายก อบต. ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบ
ภัย โดยมีปลัดฯ ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
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(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม 
ก ากั บ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้น ท่ีประสบภัย  ตามค า ส่ั งของ ผู้อ าน วยการ ท้องถิ่ น  
โดยมี.....งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จ.ส.อ.ณรงค์ชัย วรรณสินธ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
......... เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี /
นายก อบต. เทศบาลต าบลคูเมือง ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

๔.๖.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อส่ังการของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้
จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าด่ืม เท่าท่ีจ าเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ 
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้น ากระเป๋าท่ีจัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 

๔.๖.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิกา ร คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่ก าหนดไว้ 

๔.๖.๔ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีเพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ 
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ผู้อพยพเกิด
ความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

๔.๖.๕ ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ าด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

๔.๖.๖ รายงานความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากส่ือ
ทุกช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้
อพยพคลายความวิตกกังวล 

๔.๗ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 

จ าเป็นต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อ
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ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวโดยให้ค านึงถึงแนวทางท่ีในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
ส าคัญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลต าบลคูเมือง 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ / 

รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที ่
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชนประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์  พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
เป็นต้น 
๒. จัดการพ้ืนที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของชุมชนให้เป็น
ระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ าเป็นแก่การ
ด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ ผู้ป่วยในกรณีมีผู้
เจ็บป่วยต้องไปส่งโรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง /  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง จะประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สาธารณ
ภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าว  ๆในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้
ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ล าดับความส าคัญก่อน – หลัง และรวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย และทรัพยากรท่ีจ าเป็นทุก  ๆด้านท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม  

๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อภาวะฉุกเฉิน
ส้ินสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นท่ีประสบภัย เป็นการระบุ
มูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ท้ังนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการในแต่ละด้าน 

เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

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

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลอืชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร้อมส าหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมูลทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่าความ

เสียหายทางกายภาพ โครงสร้ า งทางสั งคม 

ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ที่

จะต้องใช้ ในการให้ความช่วยเหลือและความ

ต่อเน่ือง ทั้งน้ี จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ

สาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความ

ต้องการในแต่ละด้าน 

ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
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ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความ
เสียหายและความต้องการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง พิจารณาเห็นว่ามีความ

จ าเปน็ต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ของศูนย์รับ
บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังนี้ 
๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของ

บริจาค 
๔.๑๐.๒  เทศบาลต าบลคูเมือง หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดระเบียบการเก็บ

รักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและส่ิงของบริจาค เพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 

๔.๑๐.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย ส่ิงของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูลในการ
บริหารจัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

กรณี ท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด  ๆจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหบุ้คคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของบริจาค 

๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
(๑) ใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมท้ังตรวจสอบ

ข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นท่ี 

(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้
ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นท่ีอาศัยของตนเองต่อไป 

(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ เทศบาลต าบลคูเมือง ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้อง
ด าเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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๔.๑๑ การอพยพกลับ 
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน

หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ 
โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นท่ีอาศัยของตนเอง พร้อมท้ัง
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

๔.๑๒ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลต าบลคูเมือง แบ่งประเภทของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ัง
ก าหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า 
โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ 

๔.๑๓ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
(1) ผู้อ านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีติดต่อ
หรือใกล้เคียงนั้น 

(2) กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน ให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อนวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อส่ังการโดยเร็วต่อไป  
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บทที่ ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม(Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)โดยมี
หลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะด าเนินการ 

พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-๑ :                                                                  

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง  จะด าเนินการหลังเกิด
ภัย ดังนี้ 

๕.๑ การด าเนินการหลังเกิดภัย ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
ภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒ เทศบาลต าบลคูเมือง ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิด          
สาธารณภัย ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การช่วยเหลือจากภายนอก 
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย 

ควรส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง 

สุขภาพ สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง จัดต้ัง
คณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕.๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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๕.๒ การฟื้นฟู กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง  มีแนวทาง
ปฏิบัติการฟื้นฟู  ดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบลคูเมือง ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย 
ดังนี้ 

(๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๑ .๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การ จัดการในภาวะฉุก เฉิน 

การช่วยเหลือจากภายนอก 
(๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ 

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๒. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 

(๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 
การเงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ 
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ท่ีอยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ ส่ิ๒ก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๓. เทศบาลต าบลคูเมือง จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือโดย
ประสานกับอ าเภอและจังหวัด ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการ
เบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ าภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล   การส ารวจความเสียหาย
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณา
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบ
กลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง  ผู้บัญชาการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยแห่งชา ติ  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการท่ีจ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะส้ัน รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๗๕ 
 

เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 
ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความ

เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนใน

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อน    ในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหาย
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาย
กลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ี
ต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครั วของ ผู้ ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดย
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว 

- เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
ก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพ

ปกติโดยเร็ว 
(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์

เป็นระยะๆ 
(๒) การฟืน้ฟพูื้นที่ประสบภัย 

เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์สาธารณภัยให้ก ลับ สู่สภาพท่ีสามารถใช้งานไ ด้  ท้ังนี้  ควรให้ความส า คัญกับการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีประสบ
ภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

(๒.๒) ให้ เทศบาลต าบลคูเมือง ท่ีเกิดเหตุด าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย 
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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(๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ เทศบาลต าบลคูเมือง ให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท 

- ระบบไฟฟ้า 
ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- ระบบประปา 
ด าเนินการโดยการประปา 

(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

(๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 
สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

(๒.๖) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความ
แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการ
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักชลประทานท่ี ๖ ขอนแก่น โครงการชลประทาน
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

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

- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า 
ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
กองคลัง เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
(๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจ

ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- งานสาธารณสุข และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยหลัก
ในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิท เป็นหน่วยหลักใน
การวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจาก
การบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไข
ความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการ
ก าหนดการประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

- กองช่าง เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินให้มี
การบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อ
เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวร



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๗๗ 
 

ยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่
อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

- งานสาธารณสุข และงานการศึกษา วัฒนธรรม เทศบาลต าบลคูเมือง              
เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์          
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ  
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ เทศบาลต าบลคูเมือง ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนท่ี
ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

(๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย หลัง
การเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ  ท่ีได้รับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ

ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 
(๓.๓) ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน

ท่ีเป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง ท่ีก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ           
เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ เทศบาลต าบลคูเมือง ไปสู่การปฏิบัติ 
 

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลต าบลคูเมือง ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเ มือง              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล             
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  
ในพื้น ท่ีของตนเอง เพื่ อสร้ างความตระหนักให้ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้  รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

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

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอ......เมืองสรวง......และจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเช่ือมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    
พื้นท่ีเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. .
ร้อยเอ็ด. 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๖ 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง การร่วมฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงาน

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๗๙ 
 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง - สนง.ปภ.จว. .
ร้อยเอ็ด. 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๖ 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศลโดยให้
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- ส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้น
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุ
ในแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็นกรอบ
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- ส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- สพป.ร้อยเอ็ด. 
- สพม.ร้อยเอ็ด. 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลคูเมือง 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลต าบลคูเมือง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและปลายแผน 
พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

-เทศบาลต าบลคูเมือง 
- ส น ง . ป ภ . ส า ข า
.............................. 
- สนง.ปภ.จว. .
ร้อยเอ็ด. 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๖ 
- ส านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๘๐ 
 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ
และหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย
ท่ีก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๘๑ 
 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ๔ ปี 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔      ๘๒ 
 

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการ
ติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล       
คูเมือง ต่อไป 

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ี
เป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการน าส่ิงท่ีได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา 
ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้
ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและ
ประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ท้ังก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จส้ิน
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

(๑) เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย
และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสม 

(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญท่ีผ่านมาของ เทศบาลต าบลคูเมือง เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญท่ีผ่านมาของ เทศบาล
ต าบลคูเมือง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลคูเมือง 
เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนหรือมีสถานการณ์สา
ธารณภัยท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่องหรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให้ เทศบาลต าบลคูเมือง พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลต าบลคูเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 

------------(๒๕๖๔)---------------- 


