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ค าน า 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ 
(องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้น    เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

           อภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ 

                 (นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
            ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
             
 
 

 



บทน า 
   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว 
พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์  เช่น  การตัดไม้ท าลายป่า  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ท าให้
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีหน้าทีใ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลดมจึงต้องมีการ
เตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดมพ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ ่ง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ งระบบ และ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความ
พร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืน
สภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดมมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนต าบลดมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากเหตุสาธารณภัย 
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บทท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 

   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลดมตั้งอยู่ทีห่มู่ที่ 5 ต าบลดม อ าเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ประมาณ   76.5   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 47,860   ไร่    
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ 
        ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์    
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลดม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. หมู่ที่    บ้านดม  1   นายพิวัน  มีดี  ต าแหน่ง  ก านัน  
2. หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี  นายสนอง  สุขอุ้ม ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
3. หมู่ที่ 3 บ้านสนบ  นายสิงห์ฮะ  ที่ดี  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
4. หมู่ที่ 4 บ้านสตึง  นายตุ๊  หงษ์แก้ว  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
5. หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน  นายพงษ์รัตน์  ปัดภัย ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
6. หมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก  นายยาน  ปุ่มแก้ว ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
7. หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย  นายเสาร์วัน  สายบุตร ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
8. หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน  นายวินัย  มะโนบาล ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
9. หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์  นายนิวัฒน์  สร้อยจิตร ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  
10. หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข นางอุบล  ผลมาก ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
11. หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สนอง  ค าศรี  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
12. หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา นายพิทักษ์  รื่นรมย์ ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 8,148 คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย 4,106 คน 

    เพศหญิง 4,129 คน 
จ านวนครัวเรือน 2,390 ครัวเรือน จ านวนประชากรแฝง ประมาณ 4 คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ‰ 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 
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๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ประมาณร้อยละ 80 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านปศุสัตว์ประมาณร้อยละ 8 รับจ้างประมาณร้อยละ 5 ค้าขายร้อยละ 5 
และอ่ืนๆ ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากร  
            ที่มา : (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลดม) 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน

ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา ใช้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4013 ระยะทาง 4 ก.ม. และ
อ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 2077  

 
  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลดม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบมีล าน้ าส าคัญ
ไหลผ่าน ได้แก่ 

        คลองห้วยเสน ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 9-1-4-10-3 และหมู่ที ่12 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ส่วนใหญ่เกิดภัย
จาก อุทกภัย อัคคีภัย  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพ้ืนที่ราบลุ่มที่มีล าน้ าห้วยเสนไหลผ่านโดยรับน้ าที่ไหลในล าห้วยเสน
จากต าบลเทพรักษา  อัคคีภัยมีปัจจัยเสี่ยงจากอาคารบ้านเก่าช ารุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และไฟลามทุ่งเข้าบ้าน
จากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อทรัพย์สิน ไม่พบขั้นบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความ

สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
        

 

 

 

 

 



3 

           (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     ที่

เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 

(คน) 

สูญหาย 

(คน) 

 

บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕59 - - - - - - - 

2560 - - - - - - - 

2561 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

2563 - - - - - - - 

2564 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

       (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ทีเ่สียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ทีเ่สียหายบางส่วน 

(หลัง) 

๒๕๕9 1 1,2,3,4,5,6,9,10,10,12 1 362 1,247,220 

๒๕60 - - - - - 

2561      

2562      

2563 -     

2564 - - - - - 

รวม 1 1,2,3,4,5,6,9,10,10,12 1 362 1,247,220 
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(3) ภัยแล้ง               

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     ที่

เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที ่ ประสบ
ภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย (ล้าน
บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      ที่

ประสบภัย  

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 

ที่รับผลกระทบ
(ตัว) 

๒๕๕9 - - - - - - 

๒๕60 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

2564 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

    (ที่มา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันที่.......เดือน................พ.ศ.........) 
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(4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิต(คน) บาดเจ็บ(คน) 

๒๕๕9 1 ม.9 1 - - -   

๒๕60 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 1 ม.7 1 - 1 1.5 ล้าน 

2563 - - - - - - 

2564 - - - - - - 

รวม 2 ม.7 ม.9 1 - 1 1.5 ล้าน 

(ที่มา : อบต.ดม ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563) 
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(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕9 
106 - 1 127 - 

๒๕60 
104 - 1 124 - 

2561 
54 - 0 67  

2562 
103 - - 103  

2563 
125 - - 125  

2564 
103 - - 103  

รวม 595 - 2 649 - 

(ที่มา : ศปถ.อ.สังขะ ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564) 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
           จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 

 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 

 

1 อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร/ความประมาท 

2 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ าในห้วยเสนลดลงถึงแห้งขอด ประกอบกับความตื้น
เขินของล าห้วยเสน, ฝนทิ้งช่วงนาน 

3 อุทกภัย น้ าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรัก ผ่านต าบลเทพรักษาเข้าสู่ล าห้วยเสน
ต าบลดมน้ าเอ่อล้นล าห้วยเข้าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร, ฝนตกติดต่อกัน
หลายวัน 

4 ฯลฯ  

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดม  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทาง
ถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่
ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 

 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดมจึงท าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การ
ด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลดม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    ใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม  ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้า
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยาย
ความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัย
จากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์       การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดย
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยน าไปสู่
การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟ้ืน
เร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ จัดการกับ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    ความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม 
และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 

   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน        ที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตาม
ความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อม
สร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ    ความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          และประเพณีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดม พ.ศ. 2564 -
2570 ฉบับนี้        มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะ
สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม มีที่มาจาก 
2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ 
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(๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลดมโครงการที่ใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
1.2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
1.3 โครงการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่างๆ 

   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลดม จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ในการจัดการให้มีเครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ  องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลดม ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลดม น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพ่ือ
บรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่
เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั ง ไม่มี 
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
         ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดม จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดม ต้องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่ วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ    ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเ พ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน           การ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
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          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลังในการ
เริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสา
ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่
ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้ง
เตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับใน
กรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งใน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       การ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
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          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเมือง
พัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการ
อ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมือง
พัทยา เป็นผู้อ านวยการ 
      (๖.2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลดม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับ
การร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขตพ้ืนที่ (นายอ าเภอสังขะ) ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
ได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ  
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกเมืองพัทยำ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

(นำยกเทศมนตรี) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ

บริหารส่วนต าบลดม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่         ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากใน
กรณี      ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก        
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 
 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย  พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก        กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
             

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

/นายกเมืองพัทยา) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม และสาธารณภัยมี
ความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดม รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ 
พร้อมทั้งประสาน     กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้สนับสนุน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ  อปท. ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดม ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
ดม กับ หน่วยงานทหารในพ้ืนที่  ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัด
กับหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพ้ืนที่ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหาร
ปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็น

ศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ 
รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
(กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ใน
จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลดม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลดม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับ
องค์การ  สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
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  (๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย พร้อมทั้ง   แจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณทีี่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว      
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

 
 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 
 
ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
8. 
9. 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน(กู้ชีพ) 
สถานีต ารวจภูธรดม 
ที่ว่าการอ าเภอสังขะ 
ส านักงานไฟฟ้าสังขะ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ศูนย์นเรนทร) 
หน่วยดับเพลิง 
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
การประปาส่วนภูมิภาคสังขะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม 
 

087-875-1309 
044-558705 
044-571247 
044-571237 

1669 
199 
1356 

044-571968 
044-148256 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 

  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ฉบับนี้             
มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ตามแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และผลกระทบ
ของสาธารณภัย เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา โดยมีเป้าหมาย
ในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 

           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ ภัย ความ
ล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 

ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 

      ศักยภาพ (Capacity) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความ
เสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบ
จากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 

   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั้น
ที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ 
๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         ในการ
จัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย 

           ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม จัดทีม
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ สาธารณภัย       
และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบ        การ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การก าจัดความเสี่ยง (การป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสา
ธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 

        ทั้งนี้  ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
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ตารางที่ ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายโุซนร้อน และ อุทกภัย 

ประเภทของ
ภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 

ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความ

เสี่ยง 

แผ่นดินไหว 

 

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ 
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล กระทบ
จากแรงสั่น และ
บริเวณเสี่ยงต่อทราย
เดือดหรือทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
ที่ทนต่อแผ่นดินไหว     
ออกกฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซม
และเสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผนการใช้
ทีด่ิน      โดยค านึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะกิจ
ฉุกเฉิน         ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งบริเวณ
การเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว      การ
ซ้อมรับมือแผ่นดินไหว      
การจัดเตรียมสิ่งของยัง
ชีพและสิ่งของส ารอง
จ่าย การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเสี่ยง เงินทุน
ส าหรับซ่อมสร้าง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
ส าหรับการซ่อม
สร้างและฟ้ืน
สภาพ 

พายุโซน
ร้อน 

และอุทกภัย 

 

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนที่ต่ า
ซึ่งเสี่ยงต่ออุทกภัย 

ก่อสร้างแนวก าบังลมหรือ
ใช้พื้นที่  ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม ก่อสร้าง
คันดินหรือเขื่อนหรือ
ก าแพงคลื่น และอ่ืนๆ เป็น
แนวกั้นน้ า        ยก
อาคารให้บริเวณเสี่ยงต่อ
น้ าท่วม   อยู่เหนือระดับ
น้ า  ที่คาดการณ์ไว้ ใช้แนว
ก าบังธรรมชาติ เช่น ป่า
ชายเลน วางแผนที่ดิน เป็น
ต้น 

การเฝ้าระวัง     การ
พยากรณ์    การเตือน
ภัยล่วงหน้าส าหรับ
พายุไต้ฝุ่น        การ
เตือนภัยน้ าท่วม
ล่วงหน้า         การ
จัดการและ การ
วางแผนอพยพ การ
จัดเตรียมสิ่งของยังชีพ     
การหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุ่นและก าหนดศูนย์
อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัย
พิบัติ เงินทุนเพ่ือ
การซ่อมซ่อมสร้าง 
หรือกองทุนออม
ทรัพย์ของชุมชน
ส าหรับการซ่อม
สร้างโครงการรับ
ซื้อบ้านในพ้ืนที่น้ า
ท่วมถึง 
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  รายละเอียดเรื่ องการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัย สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/         ส่วน
นโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    รู้รับ 
ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก าหนด
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัย
ที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดม รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบลดม ซึ่ง
มีหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที1่,11 หมู่ที่ 2,3,4
และ 10 

หมู่ที่
5,6,7,8,9
และ 12 

ความเปราะบาง 
1.ไม่ทราบล่วงหน้า 
2.ขาดการแจ้งเตือน 
3.ชุมชนอยู่ใกล้ล าห้วย 
4.ล าห้วยตื้นเขิน 
ความล่อแหลม 
1.ประชาชนอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 
2.ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
3.ถนน/สะพานขาดช ารุด 
ศักยภาพ 
1.บุคคลากรรับผิดชอบ 
2.แผนรองรับ 
3.บริการเครื่องจักร(เครื่องสูบน้ า) 
4.งบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้น 
5.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ร่วมให้ความช่วยเหลือ 

1.ด าเนินโครงการอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
2 . โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 
3.ขุดลอกล าห้ วยที่ มี
ความตื้นเขิน 
 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ


ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

ภัยแล้ง หมู่ที1่-12 - - ความเปราะบาง 
1. พ้ืนที่ส่ วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร  
2.เกษตรกรมีความต้องการใช้น้ า 
ในปริมาณมากต่อเนื่องทั้งปี  
2. แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร
มีน้อย 
3.ล าห้วย/ล าคลองตื้นเขิน  
ความล่อแหลม 
1.ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน 
2.ฝนทิ้งช่วงยาวนาน 
3.สภาพดินไม่อุ้มน้ า 
4.ความต้องการน้ าของเกษตรกร
เพ่ิมมากข้ึน 
5.แหล่งกักเก็บน้ ามีจ ากัด 
ศักยภาพ 
1.มีบุคคลากร 
2.แผนรองรับ 
3 . ร ถบร รทุ กน้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภค 
บริโภค 
4.งบประมาณในการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
5.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การช่วยเหลือ 

1.ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ 
2.ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
3.ก่อสร้างแก้มลิง 
4.ก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล. 
5.ขุดเจาะบ่อบาดาล 
6 . โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 
7.ด าเนินโครงการอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
8.รถบรรทุกน้ าบริการ
ประชาชน 
 
 
 

วาตภัย - หมู่ที่1-12 - ความเปราะบาง 
1. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 
เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นทุกปี  
ความล่อแหลม 
1.อาคารบ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย 
2.ผลผลิต/พืชเกษตรเสียหาย
ศักยภาพ 

1.ด าเนินโครงการอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติและอปพร. 
2 . โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 
 



ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

1.มีบุคคลากร 
2.แผนรองรับ 
3.งบประมาณในการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การช่วยเหลือ 

      

อัคคีภัย หมู่ที่1-12 - - ความเปราะบาง 
1.ประชาชนขาดความตระหนัก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่อง
การใช้ไฟฟ้า 
2.สภาพอากาศแห้งแล้ง 
ความล่อแหลม 
1.อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า/ช ารุด 
2.การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 
3.การเผาขยะ 
4.การเผาตอซังข้าว/เผาป่าเพ่ือ
ท าการเกษตร 
5.ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น  
ศักยภาพ 
1.มีบุคคลากร 
2.แผนรองรับ 
3.งบประมาณในการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การช่วยเหลือ 
 
 
 

1. มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุกปี และให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 
2.ด าเนินโครงการอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติและอปพร. 
3 . โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 
 

สารเคมีและ
วัตถุ

- หมู่ที่1-12 - ความเปราะบาง 
1. เกษตรกรใช้สาร เคมีก าจั ด

1.โครงการรณรงค์และ
คัดแยกขยะ 



ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อันตราย ศัตรูพืช 
2.ไม่มีจุดทิ้ง/ก าจัดขยะ 
3.ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สารเคมี 
4 . เ พ่ิ ม ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 
ความล่อแหลม 
1.ท า ล า ย ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2.อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และ
สัตว์ 
3.ความยากจน 
ศักยภาพ 
1.มีบุคคลากร 
2.แผนรองรับ 
3 . แ น ะ น า วิ ธี ก า จั ด ข ย ะ ใ น
ครัวเรือน 
4 .ประชาสัมพันธ์ถึ ง อันตราย
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี 
 

2.โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ 
3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะ 
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๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดม มีพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ 
ได้แก่ ภัยจากอุทกภัย  อัคคีภัย เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑) จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

                 (๑) ด้านโครงสร้าง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้ว    และได้จัดสร้างฝายน้ าล้น ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีประตูระบายน้ าขึ้น เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 

                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 

                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       กับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 

               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
สถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 

         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดม มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     ใน

การป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภั ยของชุมชน
และเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        ในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
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 (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน

และบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและ
ช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา      สาธารณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน อปพร.ด าเนินการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 

           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 

        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสาน
การปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึง
ระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    ทั้งนี้ ความถี่
ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 

         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 

        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งท าหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลดม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
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    (๔) การเตรียมการอพยพ 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 

    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขต
พ้ืนที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การ
ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและการจัดเตรียม
พาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 

    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  

                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 

    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 

    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 

                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม จะ
จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความ
พร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 

    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  

    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือ
ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 

    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่อ
เกิดสาธารณภัย 
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    (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   ไม่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะ
ปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติตาม
ระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 

   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 

   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 

        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 

      ฯลฯ 

        

 

 

 



27 

    ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สา
ธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภั ยจากสาธารณ
ภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสา
ธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผนลด
ความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   สา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   และระดับ
จังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 

                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 

                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา
ธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 

                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้

เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือ
ส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

ไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย    
ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 
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๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่     อาจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ า
กว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบ
มือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่

ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม ที่
สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม           รับ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ า 
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๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม จัดชุดเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       
เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และ
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดม ทางโทรศัพท์หมายเลข044-148266วิทยุสื่อสาร ความถี่
162.1750MHz  
             (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044-571247 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และ
วิทยุสื่อสาร ความถี ่155.900MHz  

      เฝ้าระวัง      
ติดตาม    

        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 

    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  

  เปลี่ยนแปลงของ
สภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าใน
คลอง  
• ติดตาม
ระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้า
คลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 

 

 

 

 

 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมินความเสีย่ง
ภัย 
• ส่งผลวิเคราะหเ์ข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบ
ให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชน
และ 
  หน่วยปฏิบัต ิ
• หน่วยปฏิบัติแจ้ง
เตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 

 

 

 

 

 

• คาดว่าผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชน
ผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  
• แจ้งเตือนหน่วย
ปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้ง
เตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาค
เครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการ
แจ้ง 
  เตือนภัย 

 

 

 

 

 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงาน
สถานการณ ์
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสูภ่าวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับสว่นราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากใน
กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และ/หรือ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน          ๑ คณะทีป่รึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
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แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 

 

 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 

 

 

 
 

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

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม มี
ดังนี้ 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้ เชี่ยวชาญ  มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และ
สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  แจ้ง
เตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ  
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลดม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม ฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์ พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟู พ้ืนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-
2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
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แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที ่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-12 
- สมาชิกสภาอบต.ดม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

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

ฯลฯ 
 

 

 

 

 
               

 

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

ปลัด อบต.ดม 

- ส านักปลัด อบต. ดม 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-12 
- สมาชิกสภา อบต. ดม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

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

 

ฯลฯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- กองการการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-12 
- สมาชิกสภา อบต.ดม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
- จิตอาสาฯ 

ฯลฯ 

 
 

- ส านักปลัด อบต.  
งานประชาสัมพันธ์,งานป้องกันฯ 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาด
เล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอ าเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังนั้น    เมื่อ
ผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  

          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน 
ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  

          (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และ
ให้น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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     (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับ
แรกๆ 

          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ประสบ
สาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

       

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

     เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      ภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    แก่ผู้ใด ให้
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      ที่
กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มี
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือ
กิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือ   กิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบและให้ความ
ช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ.  เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 

       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอในพ้ืนที่ที่เกิด
ภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
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(2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 

        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 

         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 

        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
การสืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 

          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 

      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 

     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์        สา
ธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น ตาม
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดม 

  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     

 (๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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 (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 

       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพ้ืนที่อันตราย 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 

   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 

          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 

             องค์การบริหารส่วนต าบลดม ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการ
จัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม มีอ านาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบ
จ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดม จะรับข้อ
สั่งการจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที ่ตามตารางท่ี ๔-๑  
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ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 

ระดับการจัดการ 

สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 

การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

 

องค์กรรับผิดชอบ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 

หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 

(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 

(อ าเภอ/เทศบาล     
เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 

- กอปภ.ทต. 1 แห่ง 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
(กอปภ.อ.) จ านวน 1 แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ    

  (ศบก.อ.) จ านวน 1 แห่ง 

  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการ
อ าเภอ 

  

     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 

           - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้า
พ้ืนที่ประสบภัย 

           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย กู้ชีพ
กู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 

           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม และ
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

 

๓ ออกส ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

อบต.ดม 

 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

อ าเภอสังขะ 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

อ าเภอสังขะ 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 

 

ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

กรมอุตุนิยม 

สถานีวิทยุ 

หอกระจายข่าว 

รถประชาสัมพันธ์ 

 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  

กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ รพ.สังขะ  

รพสต.ดม 

กู้ชีพต.ดม 

สภ.ดม 

 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

 

 

 

 

๙ 

 

 

 

ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 

 

 

 

ส่วนสนับสนุน 

 

 

 

อบต.ดม 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 

  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

อ าเภอสังขะ 

ฝ่ายปกครองต าบล
ดม 

อปพร.ต.ดม 

 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  

ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย      

      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่1,5,9,11 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 

      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 3,4,10 มีผู้ใหญ่บ้านหมู ่4 รับผิดชอบพื้นท่ี 

      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 2,12 มีผู้ใหญ่บ้านหมู ่12 รับผิดชอบพื้นท่ี 

    โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่6,7,8 มีผู้ใหญ่บ้านหมู ่8 รับผิดชอบพื้นท่ี 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

ฝ่ายปกครองต าบล
ดม 

อปพร.ต.ดม 

 

 

 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 

  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดมก่อนรับ
มอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ 

 

สภ.ดม 

อบต.ดม 

รพ.สต.ดม 

กู้ชีพ/กู้ภัย 

 

๑๒ การเผชิญเหตุ ส่วนปฏิบัติการ กู้ชีพ/กู้ภัย 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ภัย 

                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 

                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 

                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 

                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุง

สภ.ดม 

อบต.ดม 

รพ.สต.ดม 

อปพร.ต.ดม 

รพ.สังขะ 

กรมทางหลวง 

ทางหลวงชนบท 

การไฟฟ้าสังขะ 

สนง.ประปาสังขะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

ส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส าคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จ าเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 

        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 

        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 

        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 

        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย ์

        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ส่วนปฏิบัติการ  

 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  

รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน อบต.ดม 

รพสต. 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

ฝ่ายปกครอง 

วัด/โรงเรียน 

 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน สพม. 

เหล่ากาชาด 

อบต. 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ อบต. 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  

ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
ส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

อบต. 

อ าเภอ 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย

ส่วนปฏิบัติการ รพ.สังขะ 

สภ.ดม 

รพ.สังขะ 

สภ.ดม 



ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

 

ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

สภ.ดม 

อ าเภอสังขะ 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 

  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ อบต.ดม 

สภ.ดม 

อ าเภอสังขะ 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ 

  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา(ข้างเคียง) และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอ านวยการ อบต.ดม 

     ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
มอบหมายให้นายชยางกูร  กงแก้ว เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ162.1750เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลาง
ส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้นาย
ชยางกูร  กงแก้ว เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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 (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 

       หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดม หมายเลขโทรศัพท ์044-148266 โทรสาร 044-148266 

        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมาย
เหตุ 

1 ปกครองอ าเภอ ทัพหลวง 155.900 044-571247 044-571247  

2 อบต.เทพรักษา เทพรักษา 162.160 044-558840 044-558840  

3 สภ.ดม ดม 156.695 044-558705 044-558705  

4 ตชด.214 เพ็ญเพ็ชร 152.450 044-571637 044-571637  

5 รพ.สังขะ สังขะ 2 154.925 044-571028 044-571028  
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ 044-148256 

โทรสาร044-148256 

สายด่วน ๑๖๖๙ 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

โทรศัพท0์44571247 

โทรสาร …………………………………………… 

กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ดม 

โทรศัพท์/โทรสาร044148266 

โทรศัพท์/โทรสาร 044-148266   

ความถี่วิทยุ  ………………… MHz 

 

การประปาส่วนภูมภิาค 

สาขาสังขะ 

โทรศัพท์044-571968 

 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.เทพรักษา(ข้างเคียง) 

โทรศัพท์044-558840 

องค์กรภาคเอกชน  

มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

ความถี่ 162.800 

 

กองอ านวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท์ 044-713674 

 โทรสาร044-713674  
............................................. 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 

สาขาย่อย สาขาสังขะ 

โทรศัพท์ 044571237  

 

สถานีต ารวจภูธรดม 

โทรศัพท ์

044-558705 
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 

       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก 
โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 

       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง 
และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
สื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร
โข่ง เป็นต้น 

       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่
บอกถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด 

       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดมแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 
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     ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   ให้
ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
  ๔.๗ การอพยพ 

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น    จะ
เป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    (ผู้
บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 

           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลดมก าหนดให้  นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดมในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดมในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วย 

           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดมเป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดมในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์081-9998668 

       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ   การ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม 
เท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิด
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 

       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น า
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ  ซึ่งเป็น
กลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
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๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 

           (๑) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 

           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 

           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง   อยู่
ภายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 

           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 

           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 

        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้า
สถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้    ผู้อพยพเกิดความกังวล
ต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย      ความ
สะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก
สื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้
อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 

         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมจะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย     
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
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     ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ า เป็นทุกๆ ด้าน               ทั้ง
ผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทัน
ต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 

         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อ
ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่
ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ      ในแต่ละสาขา
ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล    ที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงาน
สรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 

         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมพิจารณา
เห็นว่า     มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการ    
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       ของ
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 

       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 

       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลดมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
ระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงิน
และสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 

       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  ใน
การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     สา
ธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง   ให้
ได้ผลดี จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 

    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 

    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 

    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 

    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
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      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

  - ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพ่ือประสาน
การปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 

๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 

๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 

๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 

๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  

บทบาทหน้าที่ 

๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ ที่
อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค 

๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 

๓. ท าหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    ใน
กรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือ 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 

       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นท่ี 

       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ
ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลดมให้ส่งมอบ
ภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 

         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุดอพยพ
กลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่ พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดมแบ่งประเภทของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนด
พ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการ
ด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา      
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
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  มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่            เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 

         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย 

         มาตรา ๒๓ ระบวุ่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แห่ง
พ้ืนที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 

         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       การ
รับมือให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็น
ระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 

         ๔.๑๕.๑ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 

         ๔.๑๕.๒ จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 

         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 

         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 

         ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           ด้าน
ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกดิภัย การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสา
ธารณภัยบรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟู 
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation)          โดยมี
หลักการส าคัญของการฟ้ืนฟู ได้แก่ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มี
ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยั

กว่าเดมิ 
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 ในอดีตที่ผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)              ซึ่งสถานการณ์สา
ธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการจัดการสา
ธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ
พร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสา
ธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม ส ารวจความ
ต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล       
การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่าง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการ
เกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 

         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การ
ช่วยเหลือจากภายนอก 

         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควร
ส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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              (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป็นพิเศษ 

         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมจัดตั้ง
คณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความ
ต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง             กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และ
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        สิ่ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การฟ้ืนฟู และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลดมส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณ
ภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การ

ช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา 
ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลดมจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอสังขะ และจังหวัดสุรินทร์ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           เพ่ือ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล   การส ารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงินงบ
กลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และ
นายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือ

สนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  ซ้ าขึ้นอีก การ
ประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดมเป็นหน่วยงานหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
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 (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความ

เสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน

ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ที่
เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะ
หายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีที่
ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดย
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
ก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง
หรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้ เวลาและงบประมาณในการ
ฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบ
ภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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                 (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย 
ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงสุรินทร์และแขวงทางหลวงชนบท

สุรินทร์ 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ส านักชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

        (๒) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่ง
อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย  ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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           - ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนิน

กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มี
ความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความ
แตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสาน     ความต้องการ
ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ     ความ
เสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดย
ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่
อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสา
ธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์
ในการด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       ให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลดมในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน           
ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลดม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือ

พัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย 
และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
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       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดมที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดมไปสู่การปฏบิัติ 

 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดมไปสูก่ารปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดมพ.ศ. 
๒๕๖3   ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. 
๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสา
ธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       สา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม
พ.ศ. ๒๕๖4 – พ.ศ. 2570 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน      ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลดมพ.ศ. ๒๕๖4 - พ.ศ.2570 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดม พ.ศ. ๒๕๖1 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้  รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.ดม 

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

 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลดมอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้
เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม 
การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อบต.ดม 

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

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอสังขะและจังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมการ
ท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการ
ด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัย
เสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 

 

 

 

- อบต.ดม 

- สนง.ปภ.สาขาสังขะ 

- สนง.ปภ.จว.  

- ศูนย์ ปภ. เขต 5 

 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.ดม การร่วมฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   สาธารณ
ภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- อบต.ดม 

- สนง.ปภ.สาขาสังขะ 

- สนง.ปภ.จว. 
สุรินทร์ 

- ศูนย์ ปภ. เขต 5 



ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 

- อบต.ดม 

- ส านักงานจังหวัด
................................. 

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

 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 

- อบต.ดม 

- ส านักงานจังหวัด 

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

 

 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

 

- อบต.ดม 

- สพป.สุรินทร์ 

- สพม.สุรินทร์ 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- อบต.ดม 

 



ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติ การในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผน
และ      ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

 

- อบต.ดม 

- สนง.ปภ.สาขาสังขะ 

- สนง.ปภ.จ. สุรินทร์ 

- ศูนย์ ปภ. เขต 5 

- ส านักงานจังหวัด
สุรินทร์ 

 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ
และหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่
บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการ ใกล้ถึงเป้าหมายที่
ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
 
 

 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดมแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุช่ือ อปท.) 
ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็น

หน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงาน
การติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      การ
ขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการ
จังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดมมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้    มีการคิดค้น
หรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         และการบริการให้มี
ลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   การติดตามและประเมินผล 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ
เรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การด าเนินการ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา 
ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดมให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดมเพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
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๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดม 
       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า ใน

กรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนต าบลดมได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดมพ.ศ. 2564-2570 และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดมพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลดม ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
 
 
 

---------------------------- 
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บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต.ดม นคร 1 162.175 089-5811833 044-060346 

๒ รองนายก อบต. ดม นคร 2 162.175 093-5593280 044-060346 

๓ ปลัดอบต.ดม นคร 31 162.175 085-4793252 044-060346 

๔ นายอ าเภอสังขะ ทัพหลวง 1 155.900 044-571247 044-571247 

๕ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง ทัพหลวง 2 155.900 044-571247 044-571247 

๖ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร - 155.900 044-571247 044-571247 

๗ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ทัพหลวง 21 155.900 044-571247 044-571247 

๘ นายก อบต.เทพรักษา   พ้ืนทีข้างเคียง เทพ 1 162.150 044-558840 044-558840 

๙ รองนายก อบต. เทพรักษา พ้ืนที่ข้างเคียง เทพ 2 162.150 044-558840 044-558840 

๑๐ ท้องถิ่นอ าเภอสังขะ  155.900 044-571247 044-571247 

๑๑ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดม ดม 1 156.695 044-558705 044-558705 

๑๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสังขะ    154.925 044-571028 044-571028 

๑๓ สาธารณสุขอ าเภอสังขะ    155.170 044-571207 044-571207 

๑๔ พัฒนาการอ าเภอสังขะ     044-571630  044-571630 

๑๕ เกษตรอ าเภอสังขะ     044-571252 044-571252 

๑๖ ปศุสัตว์อ าเภอสังขะ     044-571387 044-571387 

๑๗ ประมงอ าเภอสังขะ     044-571247 044-571247 

๑๘ หัวหน้าส านักงาน ปภ. สาขาสังขะ(ไม่มี)   - - 

 ๑๙ มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล     - - 

20 การประปาภูมิภาคสาขาสังขะ   044-571968 - 

๒1 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) - - - - 
 

 

 

ภาคผนวก ก  
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บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีณรงค์ 1 162.600 044-521361 044-521361 
๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   044-521361 044-521361 
๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   044-521361 044-521361 
๔ ผู้บังคับการหน่วยทหารในพ้ืนที่   044-514729 0-4451-1008 
๕ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สุรินทร์ 1 152.475 ๐-๔๔๕๑-๘๓๖๐ 0-4451-2512 
๖ ปลัดจังหวัด   044-521361 044-521361 
๗ หัวหน้าส านักงานจังหวัด      044-512039  044-512039 
๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      0-4451-2600                                                                                          0-4451-1975 

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    0-4451-2600                                                                                          0-4451-1975 

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    0-4451-2600                                                                                          0-4451-1975 

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   044-558546 044-518402 
๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      044-513833  044-513833 
๑๓ ที่ดินจังหวัด      044-511227  044-511227 
๑๔ ท้องถิ่นจังหวัด      044-713718 044-713718  
๑๕ พัฒนาการจังหวัด   044-511438 044-511438 

๑๖ 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด   044-713674 044-713674 

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัด      044-514605 044-514605  

๑๘ 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด      044-713473 044-713473  

๑๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสังขะ      044-571028 044-571028  
๒๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังขะ      044-571237 044-571237  
๒๑ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสังขะ      044-571968 044-571968  
๒๒ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์      044-142580 044-142580  
๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์      044-520638 044-520638  
๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         
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บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 

องค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ล าดับ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชยางกูร   กงแก้ว อปพร. 20  1 086-2436413 

2 นายเติม   ตุ้มทอง อปพร. 62 1  

3 นายปุ๋ย   ถิ่นแถว อปพร. 1 1  

4 นายน้อย   อกอุ่น อปพร. 171 1 089-8473328 

5 นายสมภพ   สุภิษะ อปพร. 141/1 1  

6 นายสมศักดิ์   ชาญเชี่ยว อปพร. 206 1  

7 นายดาม   ที่ดี อปพร. 233 1  

8 นายเด็น   สามใจ อปพร. 34 1  

9 นายสง่า   อกอุ่น อปพร. 248 1  

10 นายสุธี   บุญทูน อปพร. 6 1  

11 นางล้น  พิกุลทอง อปพร.  1  

   12 นางสาวดลฤทัย  อกอุ่น อปพร.  1  

13 นางนิลเนตร  ฝอยทอง อปพร.  1 081-2856442 

14 นางสุวิน  ปัญญาเอก อปพร.  1  

15 นายพิชัย  ราชรักษ์ อปพร.  1 093-2504211 

16 นายนัทธพงศ์  สนุกแสน อปพร.  1  

17 นายณรงค์   ยิ่งสุด อปพร. 83 2 087-8149584 

18 นายสวิช   ค าขาว อปพร. 33/1 2  

ภาคผนวก ค  



19 นายจ านุม   ทิศมี อปพร. 92/1 2 084-4735956 

20 นายสนอง   สุขอุ้ม อปพร. 129/1 2  

21 นายผล   สินสาม อปพร. 47 2 086-1351621 

22 นายเต็ง   วงษ์มี อปพร. 64/1 2  

23 นายจรัล   อินต๊ะปัญญา อปพร.  2  

24 นายช านาญ   จิตรสะอาด อปพร. 91/1 2  

25 นายก้อน   วงษ์มี อปพร. 98/1 2 080-0126049 

26 นางเยาวเรศ  บุญนอง อปพร.  2  

27 นางลัดดาวัลย์   สุขอุ้ม อปพร.  2 097-2827029 

28 นายอาทิตย์  วงษ์มี อปพร.  2 061-1053299 

29 นางสาวธัญญรัตน์  จันท า อปพร.  2 092-3831972 

30 นายไพศาล   พานิกุล อปพร. 115 3 089-0526687 

31 นายกิตติชัย   อินทจักร์ อปพร. 237/1 3 085-6100832 

32 นายเตา   มีบุญ อปพร. 76/1 3  

33 นายเยี่ยม   แอกทอง อปพร. 104/1 3  

34 นายปวิธ   จิตสะอาด อปพร. 67 3 081-5794404 

35 นายอภิวัฒน์   ถิ่นแถว อปพร. 47/1 3  

36 นายอนันต์   กะตะสีลา อปพร. 132 3  

37 นายสุเทพ   แก้วปลั่ง อปพร. 122/2 3 085-0259440 

38 นายลม   แป้นงาม อปพร. 236 3  

39 นายอาทิตย์  ปัดภัย อปพร.  3  

40 นายติด   แป้งหอม อปพร. 136 3  

41 นางกฤษณา  หงษ์แก้ว อปพร.  3  

42 นายพา  เทพนาค อปพร.  3 086-2559605 



43 นายสมัชชา  ที่ดี อปพร.  3 098-6343550 

44 นางอุดมพร  แป้งหอม อปพร.  3 093-1050896 

45 นายอดุลย์   บุญแต่ง อปพร. 9 4 081-0652552 

46 นายดุสิต   พลศรี อปพร. 77 4  

47 นายนิว   ช่อล าดวน อปพร. 49/1 4  

48 นายบุญส่ง   ทองสีมา อปพร. 65 4  

49 นายจ าเริญ   ทองแย้ม อปพร. 1 4  

50 นายตะ   หงษ์แก้ว อปพร. 70 4  

51 นายธน  บุญเนือง อปพร.  4 065-3940678 

52 นายอภิสิทธิ์  พลศรี อปพร.  4 087-9634929 

53 นายสุวิน  กุลวิบูลย์ อปพร.  4  

54 นายฮ่วย  มีดี อปพร.  4 081-1410850 

55 นายฤทธิ์   อกอุ่น อปพร. 75 5 087-1082360 

56 นายทศ   แม่นผล อปพร. 76 5 087-2417255 

57 นางสิริกร  หิงทอง อปพร. 122 5  

58 นายวัลลภ   แอกทอง อปพร. 31/1 5  

59 นายสมบัติ   ยิ่งชื่น อปพร. 125 5  

60 นายนวพล   ศิลางาม อปพร. 124/1 5  

61 นายวุฒิศักดิ์   ชื่นบาน อปพร. 89 5  

62 นายคอน   อินทร์หอม อปพร. 141 5  

63 นายพร   ยวนจิตร อปพร.  5 086-6016042 

64 นายนรนาถ  ผลแม่น อปพร.  5  

65 นายสมัย  สูญสุข อปพร.  5  

66 นายเอราวัณ  ราชรักษ์ อปพร.  5  



67 นายสอ  อรโมน อปพร.  5  

68 นายวิชา  ศรีเจริญ อปพร.  5  

69 นายสถานนท์  บุรีแสง อปพร.  5 091-5708922 

70 นายส่งเสริม  มีบุญ อปพร.  5  

71 นายยาน   ปุ่มแก้ว อปพร. 36/2 6 062-1343237 

72 นายนยินทร์   เหล่าดี อปพร. 19/1 6 086-2601287 

73 นายอดิศักดิ์   ขยันดี อปพร. 58 6  

74 นายอ านวย   ดวงใจ อปพร. 4 6  

75 นายขจรศักดิ์   มีรี อปพร. 55 6  

76 นายสนม   ขยันดี อปพร. 31 6  

77 นายสุรี   ทนทอง อปพร. 150/1 7 087-2582179 

78 นายลิ้ม   สินสุพรรณ อปพร. 39/1 7 087-1162744 

79 นายจ านง   นนธิจันทร์ อปพร. 43/1 7 083-7988339 

80 นายอดิศักดิ์   บุญอุ่น อปพร. 87 7  

81 นายจ านง  สมัญญา อปพร. 166 7  

82 นายกิจ  หงษ์แก้ว อปพร.  7  

83 นายสวน   บุญตั้ง อปพร. 3/1 7  

84 นายเอือด  จิตเถาะ อปพร.  7  

85 นายตึด   ล าดวนหอม อปพร. 59 7  

86 นางวรรณา  ล าดวนหอม อปพร.  7 093-5315286 

87 นางสาวสาวิตรี  โยแฮนสัน อปพร.  7 098-1169759 

88 นางสาวจิราพร  บุญอุ่น อปพร.  7 061-9584492 

89 นายสมัย   ก้อนทอง อปพร. 91 8 081-0632394 

90 นายแสวง  สุดดี อปพร. 22/1 8 089-9468374 



91 นายไพฑูรย์   สมนาค อปพร. 123/1 8 086-2537718 

92 นายสามารถ   วันทุมมา อปพร. 9 8  

93 นายตระกูลศักดิ์   นามทอง อปพร. 141 8 087-8066240 

94 นายสาน   บุญระวัง อปพร. 15/1 8  

95 นางไพรี  แดงช ารัมย์ อปพร.  8  

96 นางบุญมี  อินทสิน อปพร.  8 093-1199281 

97 นายสุทัศน์   พระงาม อปพร. 56 9 085-2034274 

98 นายช่วย   บุญเนื่อง อปพร. 90 9  

99 นายนันท์   บุญเนื่อง อปพร. 127 9  

100 นายจ านง   แรงรอบ อปพร. 87/1 9  

101 นายคมสันต์   วรรณุปถัมภ์ อปพร. 5 9 087-9300978 

102 นายสังวาลย์   มีดี อปพร. 36 9  

103 นายอารีย์   สายแสงจันทร์ อปพร. 146 9  

104 นายบุญช่วย   มั่นใจ อปพร. 39 9 087-0518692 

105 นางสิทธิ์อนันต์  สีดาหอม อปพร.  9 090-3699128 

106 นายสวี  กูลกิจ อปพร.  9 064-8454066 

107 น.ส.วีรวรรณ  สายแสงจันทร์ อปพร.  9 093-5298926 

108 นายประหยัด  นิยมดี อปพร.  9 086-1012496 

109 นายสระ  บุญเนื่อง อปพร.  9 092-3784346 

110 นายส ารวย  บุญเนื่อง อปพร.  9  

111 นายอรรถพล  เทียนถวาย อปพร.  9  

112 นายนิวัตต์  บุญเนื่อง อปพร.  9 061-0456328 

113 นายอนุสรณ์  พิศโฉม อปพร.  9 087-8130068 

114 นางจารุณี   พานิกุล อปพร. 44/1 10  



115 นายจักรกฤษณ์  เอิบทวี อปพร. 150 10  

116 นายกันตภณ  พานิกุล อปพร. 59/1 10 085-7007203 

117 นายบุญเรือง   น้องดี อปพร. 51/1 10  

118 นายภักดี   ที่ดี อปพร. 217 10  

119 นายพล   ใจชื่น อปพร. 179 10  

120 นายทรงเกียรติ  ค าฝอย อปพร. 142 10  

121 นายเปลย   เหล่าดี อปพร. 8 10  

122 นางอุบล  ผลมาก อปพร.  10  

123 นายนิราช   จ านงรักษ์ อปพร. 222/1 11  

124 นายก าชับ   ดวงดี อปพร. 120 11  

125 นายพลอย   อกอุ่น อปพร. 116/1 11  

126 นายปราโมทย์  สิริสอย อปพร. 63/1 11  

127 นายพลอย   รอบคอบ อปพร. 152 11  

128 นายบุญเลิศ   น้องดี อปพร. 112 11  

129 นายเยือด   พลศรี อปพร. 47/1 11  

130 นายศิริศักดิ์  อุดมพัวไพโรจน์ อปพร.  11  

131 นายเกียรติศักดิ์  สนุกแสน อปพร. 78 12  

132 นายชาคร   นันทา อปพร. 19/2 12  

133 นายแสง   ไล่มั่น อปพร. 56 12  

134 นายเด็น   ชื่นใจ อปพร. 92 12  

135 นายจ านง   ทองลาย อปพร. 52/1 12  

136 นายลือศักดิ์   สังข์แก้ว อปพร. 137/1 12  

137 นายสุธี  ไล่มั่น อปพร.  12  

138 นายดิษฐ   ยิ่งสุด อปพร.  12  
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บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

๘ 
 

 

นางสาวมยุรี  สุวรรณราช 
นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสด 
นางสาวอมรา  แย้มงาม 
 
นายชยางกูร  กงแก้ว  
นายอัจฉริยะ  คาดหมาย 
นางสาวรจนา  มาลัย 
นางนภัสสร  จันทบาล 
 
นายนิรันดร์  อุ่นเนื้อ 
 

ปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
ผช.จนท.ปชส. 

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

อบต.ดม 
อบต.ดม 
อบต.ดม 

 
อบต.ดม 
อบต.ดม 
อบต.ดม 
อบต.ดม 

 
อบต.ดม 

 
 

044-060346 
044-060346 
044-060346 

 
044-060346 
044-060346 
044-060346 
044-060346 
044-060346 

 
044-060346 
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บัญชรีายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล 
ชื่อองค์การสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความช านาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

๑ เมือง ในเมือง มูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้ง รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม

อุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทาง

น้ า 

๐-๔๔๕๑-
๘๖๐๐ 

๒ สังขะ สังขะ มูลนิธิกู้ภัยตาดาน เครื่องมือตัด ถ่าง การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 

อาคารสูง 

063-
0022103 

๓ สังขะ บ้านชบ รอย ตชด.ที่ 214 ยานพาหนะ ขนย้าย
ผู้ประสบภัย 

044-
571637 

๔ สังขะ ดม กู้ชีพ อบต.ดม ยานพาหนะ ขนย้าย
ผู้ประสบภัย 

087-
8751309 

๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

 

ภาคผนวก  ง 
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บัญชีเครื่องจกัรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

 

 

อ ำเภอเมือง,สังขะ,บัวเชดจงัหวดัสุรินทร์ 
 

 

                                      

 

ล ำ
ดับ

ที่ 

หน่วยงำน 

เรือ 

รถ
ดบั

เพ
ลิง
ทุก

ปร
ะเภ

ท 
เครื่

อง
ดบั

เพ
ลิง
แบ

บห
าบ
หา

ม รถกูภ้ยั รถยนตบ์รรทุก เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์กูภ้ยั 

ร
ว
ม 

ผู้รับ
ผดิช
อบ 

(เบอ
ร์

โทร.
) 

หม
ำย
เห
ตุ 

 

ทอ้
งแ
บน

 
ยา
ง 

ดบั
เพ
ลิง

 
ตร
วจ
กา
รณ์

 

อเน
กป

ระ
สง

ค ์
เคลื่

อน
ที่เ
ร็ว

 
รถ
พย

าบ
าล

 
ปิค

อพั
 

6 -
 10

  ล
อ้ 

เท
ทา้
ย  

6 -
 10

 ลอ้
 

น ้า
 6 

- 1
0 ล

อ้ 
รถ
เท
รล
เลอ

ร์ 
รถ
เคร

น 
รถ
เครื่

อง
อดั

อา
กา
ศ 

รถ
เครื่

อง
ช่ว

ยห
าย
ใจ

 
รถ
แท

รค
เตอ

ร์ 
รถ
เกร

ดเด
อร์

 
แบ

คโ
ฮ 

รถ
บด

อดั
 

รถ
ตกั

หน
า้ข
ดุห

ลงั
 

เครื่
อง
สูบ

น ้า
 

อื่น
 ๆ

 
เครื่

อง
รับ

 - ส่
งว
ทิย

 ุ
ชุด

ตดั
แก๊

ส 
เสื้
อชู

ชีพ
 

เครื่
อง
ช่ว

ยห
าย
ใจ

 
ชุด

ป้อ
งก
นัส

าร
เคมี

 
เครื่

อง
ตดั

/ถ่า
ง 

เครื่
อง
ขดุ

เจา
ะ 

ชุด
ผจ

ญเ
พลิ

ง 
เครื่

อง
ก า
เนิ
ดไ
ฟฟ้

า 

 

๑ อบจ.สุรินทร์ 
-  -  -   - 

1
  -  - -   -  - -  

4
  

 
2 -  -  -  - - 

 
2 

 
2  -  - 

4
    

 
1 -   -  -  -  - -  -  - 

1
6  

  

 

๒ เทศบาล
ต.สงัขะ 2 - - - 1 - 1 1 - 1 2 1 2 - 1 - - - - - - 1 2 

 
1 - - - - - - - - 

 
1
6 

  
   

๓ 
เทศบาลต.
บวัเชด - - - - 1 - 1 1 - 1 - - 

-
1 - - - - - - - - - 2 

 
1 - - - - - - - - 

8
    

   

๔ 

องคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลเทพ
รักษา - - - - - - - - - - -- - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

2
    

   

๕ 
องคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลบา้นชบ - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
1  

   

๖ รพ. สงัขะ 
                                 

       

๗ 
องคก์รสา
ธารณกุศล - - - - - - - 1 1 - - 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

 
3 

  
   

๘ 
 อบต.ดม     

 
1         

 
1   

 

1                             

 
1   

 

5 
 

1           

 
1
0      

รวม 2 
   

3 
 

2 4 - 3 2 5 7 - 1 - - - 2 2 - 1 8 - 5 - 5 - - 1 - - - 
4
8 

  

 

 
                                     

 

 

ภาคผนวก  จ 
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บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 

 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

ด.ช.ปฐวี  นันทา 
ด.ญ.ภัทรชพร  สมานอยู่ 
ด.ญอารียา  ที่ดี 

147/1 ม.2 
62/1 ม. 4 
278 ม. 5 

 

         
 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

นางเย็น  จ านงรักษ์ 
นายค าเมย  เมืองดี 
นางกฤษ  บุรีแสง 

22 ม. 1 
2 ม. 2 

53 ม. 3 

 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ ลักษณะ 
ความพิการ 

๑ 
๒ 
๓ 

นางเมย  สุวิชา 
น.ส.เหน็บ  สีดาหอม 
นางใบลม  สระอินทร์ 

100 ม. 3 
15 ม. 1 
70 ม. 8 

ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 

 

นางสาวสร้อยนภา  ศาลางาม 
นางสาวนฤมล  รู้รักษา 
นางสาวพรรณกาญจน์  สุขหมั่น 

68/3 ม. 5 
91 ม. 7 

187 ม. 10 

 

 

หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัวควรมอบให้

เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

ภาคผนวก  ฉ 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ์ 
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บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
 

ที ่ รายการ จ านวน ความสามารถ 
ในการบรรทุก (คน) 

เจ้าของยานพาหนะ 
/เบอร์โทรศัพท์ 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 

15 

รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถบรรทุก 6 ล้อ 
 
รถบรรทุก 6 ล้อ 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถบรรทุก 10 ล้อ 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 
รถกระบะบรรทุก 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

20 
 

20 
 

20 
 

60 
 

120 
 

20 
 

20 
 

20 
 

600 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 

นายพิวัน  มีดี 
084-0071380 
นายชยางกูร  กงแก้ว 
086-2436413 
นายสุรชาติ  ตุ้มทอง 
081-7099045 
นายปรีชา  สุขอุ้ม 
093-0928048 
นายอภิวัฒน์  แซ่พัว 
089-5811833 
นายชาคร  นันทา 
093-5593280 
นายพงษ์รัตน์  ปัดภัย 
087-2561043 
นายอาทิตย์  ปัดภัย 
087-0313469 
นายล้ าเลิศ  พัวพัฒนโชติ 
081-9998668 
นายทศ  แม่นผล 
0087-9634929 
นางล้น  พิกุลทอง 
084-4356088 
นายนิราช  จ านงรักษ์ 
087-2566396 
นายสุทัศน์  พระงาม 
084-4762403 
นายเสาเพ็ญ  บุญสอน 
087-2451805 
นายสุรี  ทนทอง 
098-2061381 

ภาคผนวก ช 
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บัญชรีายชื่อสถานท่ีส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 

ล าดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
 
 
 

๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

 
 

๒๐ 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
สนามบิน 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้าย่อย... 
โรงผลิตน้ าประปา 
ชุมสายโทรศัพท์ / เสาสัญญาณสื่อสาร 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
สถานที่ราชการ 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สุเหร่า 
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
ศูนย์การค้า / หา้งสรรพสินค้า 
สถานีบริการน้ ามัน 
สถานีบริการก๊าซ 
โรงแรม / รีสอร์ท / ที่พัก 
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
สถานบริการ 
โรงภาพยนตร์ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่ 
โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่ส าคัญ 
เขตพระราชฐาน* 
 

- 
- 
- 
- 
- 

ม.2,5,9,10,11 
 

ม.11 
ม.2,3,4,5,6,7,11, 

ม.3,6,11 
ม.7,8,10,11,12 

- 
- 

ม.11 
- 
- 
 
 
 

 
- 
- 
 
 

ม.5 
- 
 

 

ภาคผนวก ซ 
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แบบส ารวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

องค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อมูล ณ วันที่  1 มีนาคม 2563 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดม 

ชื่อสถานที่ 

ค่า
พิกัด 
GPS 
(ถ้า
มี) 

ที่อยู่ รองรับ 
ผู้อพยพได้
จ านวน 
 (คน) 

ผู้รับผิดชอบสถานที่ 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เลขที่ หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อ าเภอ ชื่อ-สกุล 
/ต าแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่บ้าน     
บ้านเทพ

อุดม 

1.  โรงเรียนดมวิทยา
คาร 
2. วัดเทพคีรีอุดม 

 

  เทพอุดม 
 
 

ดม สังขะ 1,500 นางยุวนิน  หาชา 
ผู้อ านวยการ 

พระอธิการเบ็ญ 

090-2315048 
 

093-3988416 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
ห้องสุขา 40 ห้อง 
 อ่ืน ๆ 

หมู่บ้าน     
สนบ 

1.  โรงเรียนบ้าน
สนบ 
2. วัดหนองอันรุต 

 

  สนบ ดม สังขะ 1,500 นางวิไล  มูลศาสตร์ 
ผู้อ านวยการ 

นางอุบล  ผลมาก 
ผู้ใหญ่บ้าน 

088-4830298 
 
081-7908751 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
ห้องสุขา 28 ห้อง 
 อ่ืน ๆ 

หมู่บ้าน     
ภูมิโปน 

1.  อบต.ดม 
 

  ภูมิโปน ดม สังขะ 500 นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์

นายกอบต.ดม 
 

089-5811833 
 
 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
ห้องสุขา 6 ห้อง 
 อ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง      ความเสี่ยงต่ า 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ความเสี่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถีใ่นการเกิดภยัสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงต่ า     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถีใ่นการเกิดภยัสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถี่ในการเกดิภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
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ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดม 

ที่ 972 / 2564 

ค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
เร่ือง การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลดม ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม     ผู้อ านวยการฯ 

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม     รองผู้อ านวยการฯ 
๓.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม     กรรมการ 
๔.ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดม      กรรมการ 
๕.ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพ้ืนที่      กรรมการ 
๖.ก านันต าบลดม        กรรมการ 
๗.ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                             กรรมการ 
๘.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม    กรรมการ 
๙.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่      กรรมการ 
๑๐.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา     กรรมการ 
11.ผู้อ านวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร     กรรมการ 
12.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนบ      กรรมการ 
13.ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมงคล      กรรมการ 
๑๑.ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่     กรรมการ 
๑๒.หัวหน้าส านักปลัดและผอ.กองทุกกองของ อบต.ดม   กรรมการ 
๑๓.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

 14.คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       
อ านาจหน้าที่ 

 1 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดท าแผนปฏิบัติ และแผนเผชิญเหตุ เพ่ืออ านวยการประสานงาน และ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

 
 
  

ภาคผนวก  ญ 



 
 
 
 
2 อ านวยการป้องกันและปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและการก าหนด

แนวทางปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ ให้เสนอ

ผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม เพ่ือจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 

5 รวบรวมจัดท าคลังข้อมูลทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
             ๖  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่นายอ าเภอ สังขะหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสังขะ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
       

   (นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
                     ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดม 
ที่ 973 / 2565 

ค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
เร่ือง การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลดม ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม     ผู้อ านวยการฯ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม     รองผู้อ านวยการฯ 
๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม     กรรมการ 
๔. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดม      กรรมการ 
๕. ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพ้ืนที่      กรรมการ 
๖. ก านันต าบลดม       กรรมการ 
๗. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                             กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม    กรรมการ 
๙. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่      กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา     กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร     กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนบ     กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมงคล      กรรมการ 
๑๑. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่     กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าส านักปลัดและผอ.กองทุกกองของ อบต.ดม   กรรมการ 
๑๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 
14. คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        
อ านาจหน้าที่ 

 1 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดท าแผนปฏิบัติ และแผนเผชิญเหตุ เพ่ืออ านวยการประสานงาน และ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

2 อ านวยการป้องกันและปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและ
การก าหนดแนวทางปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 

3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 
ให้เสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลดม เพ่ือจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
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5 รวบรวมจัดท าคลังข้อมูลทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 

   ๖   ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่นายอ าเภอสังขะหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสังขะและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 
  (นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
                     ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2570 

 

 อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล/
เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์
สิ้นสุดลง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2564 – พ.ศ. 2570 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2570 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงแผนต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 

 
  (นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
                     ผู้อ านวยการท้องถิ่น 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


