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แผนปฏิบัติการ 
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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ค าน า 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มี
สาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบกับ    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท า ให้
ประชาชนมีโอกาส   อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาท
ภารกิจ   ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม 
ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา    สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
จนกว่าสถานการณจ์ะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการ
ช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้งแต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปูองกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

            
(นายวรพจน์  พรรณวิไล) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
          ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
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สารบัญ 
 
                     หน้า 
 
แผนที ่อปท. 
บทน า                
  
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น    ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๑ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ าล าคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.โนนกาเล็น  ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี       ๕ 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๘ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๘ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกาเล็น  ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนกาเล็น 
        (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)                                                                ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑๓ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่     ๑๔ 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑๖ 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑๖ 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑๖ 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง       ๑๖ 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑๗ 

  ๓.๓ พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๑๘ 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒๑ 
  ๓.๔.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ      ๒๑ 
  ๓.๔.๒ การเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๒๒ 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒๔ 
 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒๔ 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒๕ 
   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒๕ 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒๕ 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒๗ 
  ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนกาเล็น    ๒๗ 
   ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนกาเล็น   ๒๗ 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนกาเล็น ๒๘ 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย    ๓๐ 
  ๔.๓ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓๐ 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓๑ 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓๑ 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ    ๓๑ 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๘ 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓๘ 
   ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน            ๓๙ 
   ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔๐ 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔๐ 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ๔๑ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔๒ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๔๒ 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว     ๔๓ 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔๕ 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔๕ 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔๕ 
   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ๔๕ 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2   ๔๕ 
  บทที่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔๗ 
   ๕.1 การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น  ๔๘ 
   ๕.2  การฟื้นฟู         ๔๙ 
   ๕.2.1  การฟื้นฟูระยะสั้น       ๕๐ 
    ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๑ 
    ๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ       ๕๒
 บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๔ 
  ของ อบต.โนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๔ 
   ของ อบต.โนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕๖ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕๗ 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล  ๕๗ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕๘ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๘ 
   ของ อบต.โนนกาเล็น 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต.โนนกาเล็น 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 

ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน/OTOS ของ อบต.โนนกาเล็น 

ง. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ อบต.โนนกาเล็น   
จ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์     

 ที่ใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฉ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก  
ช. บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่ส าคัญในเขต อบต.โนนกาเล็น    
ฌ. บัญชีพ้ืนที่ปลอดภัย กรณีการเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขต อบต.โนนกาเล็น  
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สารบัญ (ต่อ) 
 

                
 

ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอย่างค าสั่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกาเล็น 
ฏ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    

 ในอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
ฐ. การแบ่งมอบพ้ืนที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ณ.  แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้    

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด. (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment 

Form)  
 

----------------------------------- 
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สารบัญแผนภาพ 
 
                      หน้า 
 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทน า 
 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ของ อบต.โนนกาเลน็ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรา้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โนนกาเล็น   ๒๗ 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ๒๙ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนกาเล็น  ๓๙ 
 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสรา้งศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.โนนกาเล็น    ๔๔ 
 

 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔๗ 
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สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ๒ 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ๓ 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ๓ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   ๔ 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตจุราจรทางถนนของ อบต.โนนกาเล็น  ๔ 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ๕ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ๕ 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางท่ี ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่  ๑๕ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ตารางท่ี ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง   ๑๗ 
   กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๑๙ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ตารางท่ี ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ ๓๒ 

 ตารางท่ี ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ๓๓ 
 ตารางที่ ๔-๓  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว   ๔๓ 
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ๕๔ 
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นิยามศัพท ์
  การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้งทางด้าน
โครงสร้าง (Structural Approach) และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง (Non Structural Approach) เพ่ือลดหรือ
ควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
  การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 
  การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัย
ได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียม
ความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ  
  การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร ว  
   หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ       
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ผู้อ านวยการกลาง  หมายถึง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ผู้อ านวยการจังหวัด  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    รองผู้อ านวยการจังหวัด  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ผู้อ านวยการอ าเภอ  หมายถึง  นายอ าเภอ 
  ผู้อ านวยการท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี  
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น  หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด    
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 8 ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอ

ส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    มีพ้ืนที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,631 ไร่   มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลท่าลาด และต าบลห้วยขะยุง อ าเภอส าโรง  
        ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ และต าบลหนองหัวช้าง      
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
    
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น แบ่งเขตการปกครองออกของอ าเภอส าโรง 

ประกอบไปด้วย  12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1,บ้านสว่าง หมู่ 2 ,บ้านเปือย หมู่ 3,บ้านบุ่ง หมู่4 , 
บ้านดอนผึ้ง หมู่ 5, บ้านบ้านหนองผือ หมู่ 6,บ้านโพนงาม หมู่ 7,บ้านโพนเมือง หมู่ 8,บ้านหนองแต้ หมู่ 9,                   
บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10, บ้านโปร่งค า หมู่ 11, บ้านเปือยใต ้หมู่ 12,  

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  7,836 คน 

จ าแนกเปน็เพศชาย 3,893 คน 
    เพศหญิง 3,943 คน 

จ านวนครัวเรือน    2,021 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ...........50..........คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา...พุทธ.ร้อยละ 99.90 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563               

   (ท่ีมา : จ านวนประชากรพ้ืนฐาน ปี 2563 ส านักงานทะเบียนและบัตร อ าเภอส าโรง) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ ต าบลโนนกาเล็น ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ

เกษตร - ท านา โดยเฉพาะท านาข้าว มากที่สุด มีการท าสวนผักและผลไม้ซึ่งมีจ านวนน้อย รองลงมาได้แก่ 
อาชีพรับจ้าง   คือลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  ประมาณร้อยละ 20 ด้านค้าขาย  ประมาณร้อยละ 10 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ  เช่น การเพาะปลูก และ การเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/
ต่อปี ประมาณ 52,748. บาท  
            ที่มา : (จ านวนประชากรพื้นฐาน ปี 2563 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอส าโรง) 
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๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
         ต าบลโนนกาเล็น มีเส้นทางคมนาคมสายหลักในต าบลเส้นห้วยขะยุงอ าเภอส าโรง 

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ ราบ

ลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ 
        ล าห้วยไผ่ ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,9,12 
        ล าห้วยควน  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที่  2,3,10 
        ล าห้วยขะยุง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที่  3,4,5,12 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ส่วน
ใหญ่เกิดภัยจาก  วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากติดล าห้วยขะยุง จากพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่หมู่ที ่1-12  ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6 - - - - - - - 
๒๕๕7 - - - - - - - 
๒๕๕8 1 หมู่ 1-12 120 - - - 75,000 
๒๕๕9 1 หมู่ 

1,3,4,5,6,8,9,
10,12 

5 - - - ที่อยู่อาศัย 
/12,900 
การเกษตร 
87,900 

๒๕60 - - - - - - - 
๒๕61 1 หมู่ 4,6,8,9,12 3 - - - - 
2562 - - - - - - - 
รวม 2 13  - - -     87,900 

 

    (ที่มา : จากองค์การบริหารส่วนโนนกาเล็นและส านักงานเกษตรอ าเภอส าโรง ข้อมูล  ณ  
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 
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  (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕56 2 หมู่ 10 1 1 3,000.- 
๒๕57 7 หมู่ 2,3,4, 13  6,000.- 
๒๕58 - - - - - 
๒๕59 1 หมู่ 10 1 - 10,900.- 
๒๕60 2 หมู่ 1,2,6,7,12 3 - 50,400.- 
๒๕61 3 หมู่ 

3,4,7,8,9,12 
57 - 185,465.- 

2562 2 หมู่1,9,12 2 3 2,421.- 
รวม 12 12 135 - 258,186.- 

       

(ที่มา : จากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นข้อมูล  ณ  วันที่ 29  เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

      (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที ่ 
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕7 - - - - - - - 

๒๕58 - - - - - - 

๒๕59 - - - - - - - 

๒๕60 - - - - - - 

๒๕61 - - - - - -   - 

2562 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

    (ที่มา : จากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นข้อมูล  ณ  วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2562)     
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(4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     ที่

เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
บ้านเรือนที่
ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2555 3 หมู่ที่6 - - - 47,000 
๒๕๕6 - - - - - - 
๒๕๕7 1 หมู่ 10(รร.บ้านสว่าง) อาคารเรียน - - 2,000,000 

๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕๕9 2 (ไฟปาุ) หมู่ 4,10 1  - - 2,500.- 
๒๕60 5 (ไฟปุา ไฟลามทุ่ง) หมู่ 5,6,12 - - - 20,000 
2561 2 ครั้งบ้านเรือน(ไฟ

ปุาลามทุ่ง5 ครั้ง) 
หมู่1,6,9,11,12 2 - - 50,000 

2562 1 ครั้งบ้านเรือน หมู่ที่ 2 1 - - 32,300 
รวม 17 8 5 - - 2,151,800.- 

 

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นข้อมูล  ณ  วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 

                (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕7 1 ขับรถเร็ว - 2 5,000 

๒๕๕8 6 ขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถประมาท - 6 100,000 

๒๕๕9 3 ขับรถประมาท - 3 7,000 

๒๕60 2 ขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถประมาท 1 1 70,000 

๒๕61 5 ขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถประมาท - 3 40,000 

2562 4 ขับเร็วประมาท - 3 10,000 

รวม 20  1 15 222,000 

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 
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  ๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได ้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย เกิดพายุฤดูร้อนตามฤดูกาล ลมพัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเสียหาย 
2 อุทกภัย น้ าจากล้ าห้วยไผ่ ห้วยควน ห้วยขะยุง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 

ถนน ไร่นาประชาชน 
3 อัคคีภัย ไฟฟูาลัดวงจร ไฟลามทุง่ ไฟปุา 
4 ทางถนน รถชนกัน เมาแล้วขับ ขับรถประมาท 
5 แล้ง น้ าในแม่น้ าล าคลองแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง ประชาชนขาดแคลนน้ า

อุปโภค/บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ า

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นสามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปน็สาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มากขึ้น 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ  
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จึงท 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          ปี
ใหม ่

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปี

ใหม ่
 

(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจ าปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) 
หมายเหตุ : เฝูาระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบบันี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์
น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท า
ให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความ
รุนแรง ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 
๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็น
ล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลาง
ต่อไป 
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    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
น าไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงปูองกัน    
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน  ที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พ.ศ. 
2560     ฉบบันี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก็จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน 

 

 



18 
 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น   มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

1.โครงการตั้งด่านจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ 10,000.-บาท 
2.โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ        20,000.-บาท 
3.โครงการปูองกันระงับอัคคีภัยในชุมชน                         30,000.-บาท 
4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันไฟปุาและไฟลามทุ่ง         20 , 0 0 0 . -

บาท 
5.โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสาร             20 , 0 0 0 . -

บาท 
6.ค่าวัสดุอ่ืนเพื่อจ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานปูองกันฯ       40,000.-บาท 
7.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ           5 0 ,000.-

บาท 
8. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ อปพร.                    42,000.-บาท 

   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลาง เงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จดัท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ        
สาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่าย   เพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณ  เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น         

ในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จะมีองค์กรที่เก่ียวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ต้องมีการเชื่อมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนนิการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการ
สาธารณภยัในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาค เอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ   ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้ าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

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

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

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

ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ    และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจั ดการสาธารณภั ยขนาดใหญ่  (ระดับ ๓) มี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม  ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกลางรับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงาน
สถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรี ทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น  
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 
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          (๔) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.
กทม.) 

      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน การ
ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม
หมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

          (๕) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็น
ผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่ ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา

ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี  และแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุ
ชื่อ อปท. ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็น
ผู้อ านวยการ 

              (๖.๒) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอสรรพยา รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบล        โนนกาเล็น เป็นผู้อ านวยการ 
      (๖.๓) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วน
ต าบล (ระบุชื่อ อบต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการ
อ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
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    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  ให้กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่น      เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าทีจ่ัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ      พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือ  กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการ
อ าเภอในเขตพ้ืนที่ (นายอ าเภอ      นายจักรพงศ์  พันธุ์เพ็ง อ าเภอส าโรง) ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุม
สถานการณส์าธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(นายอ าเภอ) 
 

 
 

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

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ผู้อ านวยการกลาง  

(อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น เพ่ือ
ท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณี ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง 
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และ
หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ 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
สถานการณส์าธารณภัยทีเ่กิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก              
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น          
และสาธารณภัย มีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสาน  กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาล
ต าบลส าโรง,  องค์การบริหารส่วนต าบลบอน,องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง,องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไฮ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้สนับสนุน  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ (เทศบาลต าบลส าโรง,  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบอน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การ

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) ให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณา
การและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
ในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น กับ (ระบุหน่วยงานทหารในพื้นที่) ทั้งนี้ ฝุายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและ
สถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อตกลง
ว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้
รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น             

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน    
สั่งการ รายงาน  การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ       เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย พร้อมทั้ง      
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นหรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ    

 (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ   เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสาน
หน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
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ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
                   โนนกาเล็น 
 
ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

มูลนิธิสว่างบูรชาธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
มูลนิธิจีตัมเกาะ 
มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
มูลนิธิชัยพัฒนา 

0-45-321-273 
0-45-255-164 
0-45-235-226 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นฉบับนี้มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายส าคัญในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่             
ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม
ความพร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม        
ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเปูาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงปูองกันความเสียหาย ที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้
เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วง
เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง 
ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 
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ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและ
ศักยภาพ  ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและ
แนวทาง ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
           ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นจัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์           
สาธารณภัย และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  เพ่ือ
ประกอบ  การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การก าจัดความเสี่ยง 
(การปูองกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การ
เตรียมความพร้อมรับมือ สาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
      ทั้งนี้ ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี อุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
ตารางที่ ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีอุทกภัย 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การปูองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

อุทกภัย 
 

วิเคราะห์สถานที่ที่
มีความเสี่ยงสูงที่รับ
ผลกระทบจาก 
อุทกภัย 

การจัดท าแผนการ
อ พ ย พ ห รื อ ก า ร
เคลื่อนย้ายบุคลากร 
อ อ ก จ า ก พ้ื น ที่ ที่
ก า ลั ง จ ะ เ กิ ด ภั ย
พิบัติหรือมีแนวโน้ม
จ ะ เ กิ ด ภั ย จ า ก
อุทกภัย เพ่ือความ
ปลอดภัย  
จัดท าแผนที่ เสี่ ยง
ภัยชุมชน 

พิจารณาจากข้อมูล
การเตือนภัยความ
เคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ในส่วน
ของสภาพของ
การณ์ปัจจุบันอาจ
ติดตามระดับน้ า 
การแผ่ขยายของ
กระแสน้ า ทางเดิน
ของน้ า ความเร็ว
ของกระแสน้ า การ
เปรียบเทียบสถิติ ที่
ผ่านมา 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนส าหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพ้ืนที่น้ าท่วมถึง 
 

 รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วน
นโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบ
ถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมี
วิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือ
แผนงานที่ก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับ

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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ผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต           
ต าบลโนนกาเล็น ซ่ึงมีหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที ่
4,3,5,12 

หมู่ที ่1,6,8, 
7,9,10 

หมู่ที ่
2,11 

-ติด ห้วยควน ห้วยไผ่ 
-พ้ืนทีต่ิดกับคลอง 
ห้วยขะยุง 

-ขุดลอกแหล่งน้ า  
-โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

ภัยแล้ง - - 1-12 -มี พ้ื นบ า ง จุ ด อยู่ ห่ า ง จ า ก
ประปาหมู่บ้าน 
-น้ าในแม่น้ าล าคลองแห้งขอด 
ฝนทิ้ งช่ วง  ประชาชนขาด
แคลนน้ าอุปโภค/บริโภคและ
น้ าเพื่อการเกษตร 

-โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
-โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิด คลองระบายน้ า 
-โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
-โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต
ประปาหมู่บ้าน 
-โครงการติดตั้ งเครื่อง
กรองน้ า 

วาตภัย หมู่ที1่-12 - - -บ้ า น เ รื อ น ป ร ะ ช า ช น มี
ลักษณะหลังคาเป็นโครงไม้ 
กระเบื้อง หรือสังกะสี 

 

อัคคีภัย - หมู่ที่ 1-12 - -มีร้านขายน้ าและแก๊สหุงต้ม
และร้านซ่อมต่างๆ ที่ใช้เครื่อง
เชื่อมเหล็ก 
-ไฟฟูาลัดวงจร 

-ประชาสัมพันธ์เตรียม
ความพร้อมการปูองกัน
และอัคคีภัย 
-โครงการปูองกันอัคคีภัย 
ณ จุดเสี่ยงภัย  
(เพ่ิมทักษะความรู้ด้าน
อัคคีภัย 
-โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อัคคีภัย) 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ด าเนินการในบริบทของสภาพพ้ืนที่และสภาวะ
แวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      ความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที ่
3,12 

หมู่ที ่4,5 หมู่ที ่
7,8 

- เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีล าห้วยติดท้าย
บ้าน 
 
 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
-โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

ภัยแล้ง - - หมู่1-12 -มี พ้ื นบ า งจุ ด อยู่ ห่ า ง จ ากประปา
หมู่บ้าน 
-น้ าในแม่น้ าล าคลองแห้งขอด ฝนทิ้ง
ช่วง ประชาชนขาดแคลนน้ าอุปโภค/
บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 

-โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
-โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิด คลองระบายน้ า 
-โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
-โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต
ประปาหมู่บ้าน 
-โครงการติดตั้ งเครื่อง
กรองน้ า 

วาตภัย หมู่ที ่    
1-12 

- - - ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ อ า ก า ศ โ ด ย ทั่ ว ไ ป          
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม เกิด
พายุ ฤ ดู ร้ อน ต า มฤดู ก า ล  ล ม พั ด
บ้านเรือนและสิ่ง 
- อาคารบ้านเรือนและสภาพแวดล้อม
ขาดการบ ารุงดูแลรักษาให้เกิดความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
- มี ก ารปรั บปรุ ง และ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย - หมู่ที่ 1-12 - - ประชาชนขาดความตระหนัก ในการ
ดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้ไฟฟูา 
โดยเฉพาะพ้ืนที ่
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยเฉพาะ
พ้ืนที ่

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย 
- มีการฝึกการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุกปี และให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

 
หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ญ 
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 ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีพ้ืนที่....อุทกภัย.......สาธารณภัยท่ี
ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก (ระบุชื่อประเภทภัย เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑) 
จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว  และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อปท. ที่ใช้ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน ก าแพง ประตูระบายน้ า เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งก าลังบ ารุง ปูายสัญญาณ ฯลฯ) 
ขึ้น เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การปูองกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่           
กับหน่วยงานภาครัฐในการปูองกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง การ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณ
ภัย โดย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง ใน

การปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับ
หนึ่ง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้
ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ   
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 (๓) การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์                     
(๓.1) จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 

         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูล
สถานการณ์ และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้น
ไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์  
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เฝูาระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ          
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือปูองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั้งนี้  
ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝูาระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้ง
เตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งท าหน้าที่เฝูาระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล        
โนนกาเล็นมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนด
เขตพ้ืนที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รั บผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน   การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล         
โนนกาเล็นมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พัก
พิงชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
 
                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล        
โนนกาเล็นจะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภัยประจ าชุมชน/
หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยเพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้     
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ ไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต เพ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล  
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤตฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
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จากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด       
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก     
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาด
ว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้   
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิด         สาธารณภัย  ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่          

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

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

ตนเองให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก             
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังของชุมชน/

หมู่บ้าน 
    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
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3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่ ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลั งควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย            
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ ในภาวะเสี่ยงอันตราย มี
แนวโน้ม ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม                 
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า 

 
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
      
 

      เฝูาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝูาระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝูาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝูาระวังระดับน้ าใน 
  เขือ่น การระบายน้ า 
• เฝูาระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนว่ยงานเฝูาระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวา่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหนว่ยปฏิบัติ  
  หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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      กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นจัดชุดเฝูาระวังและ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง         การเตือน
ภัย  เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
เพ่ือเตรียมพร้อมเฝูาระวัง    และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้
รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นทางโทรศัพท์หมายเลข.045-853-
221................วิทยุสื่อสาร ความถี่...162-525.....MHz โทรศัพท์สายด่วน
หมายเลข........081-9761933...................................              (2) 
รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ
จังหวัดทาง (ระบหุมายเลขโทรศัพท์...... 045-853-221....../โทรสาร....... 045-853-221.......) ตาม
แบบรายงานเหตุดว่นสาธารณภัย และวทิยุ 

(2) สื่อสาร ความถี่.....162.525....MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข..........-............... 
บทท่ี ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการ สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีด
ความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาล
ต าบลส าโรง,               องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง องค์การบิหารส่วนต าบลบอน  ในเขตพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียง)                และ/หรือ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
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แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าทีภ่ายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล 
                             โนนกาเล็นมีดังนี้ 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปูองทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและ
วัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบล โนนกาเล็น 

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 การเฝูาระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการปูองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

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

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์     
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏบิตักิารฉกุเฉิน องค์การบรหิารส่วน     
ต าบลโนนกาเล็น 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝุายปูองกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-4 
- สมาชิกสภา  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

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

 
 
 
 
               

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด 
- ส านักปลัด 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5-9 
- สมาชิกสภา ต าบล 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองการศึกษา 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10-12 
- สมาชิกสภา  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

 
- ส านักปลัด  

(งานประชาสัมพันธ์) 
- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีกู้ภัย 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่นปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
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แผนภาพที่ ๔-2 :  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณแ์ละความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ  สาธารณภัยในพื้นท่ี 
 
  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณ
ภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอ าเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังนั้น       
เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 
และผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก 
และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้น  ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้น าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญ
เหตทุี่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่น
นั้นๆ จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ
เพ่ือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ีประสบสาธารณภัย เพ่ือปูองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก 
ฐ 
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  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น       
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความ
เสียหาย      แก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ       ที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน  มีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอ
หรือ   กิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)                   เพ่ือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการ
ส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อ าเภอในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต      
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์            
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการ
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เบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
           (๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
     (๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล               
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ 
ก าหนดพ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟูา ประปา เป็นต้น 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ 
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีอ านาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็นลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาด
กลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นจะรับข้อสั่งการจากกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ตามตารางท่ี ๔-๑  
ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อ าเภอ/อบต.     เข้า
ควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
- กอปภ.อบต.. ........1.........
แห่ง 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
- ศู นย์ บัญชาก าร เหตุ ก า รณ์
อ าเภอ    

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 
ผู้อ านวยการ

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

  (ศบก.อ.) จ านวน......1......แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

      
(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ทีไ่ม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ
กู้ภัย 
 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด 
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล     
โนนกาเล็นและกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบ
เพ่ือจะได้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด 

๓ ออกส ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ สมาชิกสภา 
อาสาสมัครต่างๆ 

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

ส่วนอ านวยการ ปลัดอบต.โนนกา
เล็น 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด 
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    

ส่วนอ านวยการ ผู้ใหญ่บ้าน 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัคร 
ผู้น าชุมชน 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ ปลัดอบต.    
โนนกาเล็น 
ส านักปลัด 
ผู้ใหญ่บ้าน 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (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 

ส่วนสนับสนุน รองนายก 
ผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิสภา 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น.......12......โซน ประกอบด้วย      
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่...1....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่....1....รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่....2...มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.....2...รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่....3....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.....3..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่....4....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......4..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 5 ประกอบด้วย หมู่....5....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......5..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 6 ประกอบด้วย หมู่....6....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......6..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 7 ประกอบด้วย หมู่....7....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......7..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 8 ประกอบด้วย หมู่....8....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......8..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 9 ประกอบด้วย หมู่....9....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......9..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 10 ประกอบด้วย หมู่....10....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่.....10..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 11 ประกอบด้วย หมู่....11....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......11..รับผิดชอบพื้นท่ี 
โซนที่ 12 ประกอบด้วย หมู่....12....มีผู้ใหญ่บ้านหมู่......12..รับผิดชอบพื้นท่ี 
 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 
 

ส่วนอ านวยการ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-
12 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
 

ส่วนปฏิบัติการ อาสาสมัคร 
ต่างๆ  
อปพร. 

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ อาสาสมัคร 
ต่างๆ  
อปพร. 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (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 ไฟฟูา และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 

ส่วนปฏิบัติการ อาสาสมัคร 
ต่างๆ  
อปพร. 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (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 พร้อมทั้งติดปูายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได ้
  (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 
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
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกปูองสถานที่ส าคัญ เช่น  โรงเรียน วัด (ถ้ามี) เป็นต้น และปกปูองระบบ
สาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟูา  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ อปพร. 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน รองนายก 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน สวัสดิการและ
สังคม 

นักพัฒนาชุมชน 
๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 

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

ส่วนอ านวยการ ปลัด 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 

 
ส านักปลัด 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 

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

ส่วนอ านวยการ ส านักปลัด 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน 
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ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค,เทศบาลต าบลธาตุ,เทศบาลต าบลค า
ขวาง เทศบาลเมืองวาริน เทศบาลต าบลแสนสุข  ข้างเคียง) และกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ านวยการ ปลัดอบต. 

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนต าบล        
โนนกาเล็น มอบหมายให้  นายณัฐชัย  พันธ์ลี  เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุสื่อสาร เพ่ือใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ส าหรับการประสานงาน  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให ้จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ  เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     โนนกาเล็น 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงาน
อ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงาน
หลัก  หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่. .ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น.. ...หมายเลขโทรศัพท์.. ... .... .045-210836. .... . .. โทรสาร.... ..045-
210834...... 
        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียก 

ขาน 
ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมาย

เหตุ 

1 กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั
อุบลราชธาน ี

- 162.125MHz. 045-254-693 045-254-693  

2 กองอ านวยการปูองกันและ              
บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอส าโรง 

ราชสีห์ 162.125MHz. 045-303-099 045-303-099  

3 กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั  
อบต.โนนกาเล็น 

 162-525 MHz. 045-210-836 045-210-836  

4 กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั เทศบาล
ต าบลส าโรง 

  045-303-122 045-303-122  
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

5 กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกลาง 

  045-252-740 045-252-740  

6 กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั องค์กร
บริหารส่วนต าบลบอน 

  045-252-718 045-252-718  

7 กองอ านวยการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั องค์กร
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

  045-854-414 045-854-414  

8 การไฟฟูาภมูิภาค 
สาขาย่อย อ าเภอส าโรง 

  045-303-032 045-303-032  

9 องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

  045-242-264 045-242-264  

10 สถานตี ารวจภูธรส าโรง  152.950 MHz 045-303-102 045-303-102  

11 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ า
ต าบล 

 - 045-410-311 045-410-311  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ 045-410-311 
สายด่วน ๑๖๖๙ 

 
 

 

กองอ านวยการปูองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอส าโรง 

โทรศัพท์ 045-303099 

 
กองอ านวยการปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสว่นต าบล
โนนกาเล็น 

โทรศัพท์ 045-210-836 
โทรสาร 045-210-834 

 

กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 

ทต.ส าโรง  045-303-122 
อบต.โนนกลาง  045-252-740 
อบต.บอน        045-252-718 
อบต.หนองไฮ    045-854-414 

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

โทรศัพท์ 045-242-264 
โทรสาร 045-242-264 

 

กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท ์045-245508 
 โทรสาร  045-245508 
      วิทยุสื่อสาร 150.1500 MHz. 

 

การไฟฟูาภูมิภาค 
สาขาย่อย อ าเภอส าโรง 

โทรศัพท.์045-303-032  
 

สถานีต ารวจภูธรส าโรง 
โทรสาร 045-303-102 
วิทยุสื่อสาร152.950 MHz 
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    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ขึ้น ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและ
ลดความ    ตื่นตระหนัก  
โดยมอบให้ฝุายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 

       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิด
เหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ     ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน        
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ท่ีประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือน
ภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็น
ข้อมูลที่บอกถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความ
เสียหายตามพ้ืนที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติ
อย่างไร หรือต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้ง
เตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝุายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นแจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟูาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้     
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้
แล้ว   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น     
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐    (ผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
นั้นออกไปจากพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย 
และจัดให้มีกองก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือปูองกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชน
และหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตดัสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจ
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และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นใน
ฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์.      
045-210-836 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เปูาหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน
หรือผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้ งจัดระเบียบ
และจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ปุวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง    
อยู่ภายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออก
ปฏิบัติภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือ
ปูองกนัมิให ้     ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย          
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความ
สะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับ
ของบริจาคอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องจากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุก
ระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
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         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ            
เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน                 
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที    
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พ้ืนที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ                   
ในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล      
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า
รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ าดื่ม   การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็น
ต้น 
    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัย
พิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล         
โนนกาเล็นพิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัยให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้        
ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่ เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดระเบียบ  การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง
เสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล    
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ       
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการปูองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง     
ให้ได้ผลดี จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปูองกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  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 
- ระบบไฟฟูาเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พัก
พิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่    
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์    
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝุายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝุายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝุายแต่ละฝุาย 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 ปุ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ปุ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ท าหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง                 
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งก าหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา      
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่              
เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่
นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันทีในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจ
หนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพ้ืนที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่นั้นที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ          
การรับมือให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการปูองและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ        
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณ
ภัยเป็นระดับ 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 อุปกรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 

         ทั้งนี้  ให้ ใช้ เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ             
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณ

ภัยบรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี              
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)                     
โดยมีหลักการส าคัญของการฟืน้ฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ         
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕-1                                                                    

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนอง
ต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การปูองกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)                         
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการปูองกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สา
ธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย  เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม  ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล  การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน          
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย        
ควรส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พัก
พิง สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล 
ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ปุวย และผู้พิการ) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็นจัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
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         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง                      
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยง
กับการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ                  

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการฟ้ืนฟู และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการ
เกิด สาธารณภัย ดังนี้ 

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

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ        

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้าน

อาหาร การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์
ความรู้       การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก 
สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ปุวย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่
อาศัย การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นจัดทีมประเมินความเสียหายและความ
ต้องการความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอส าโรง และจังหวัดอุบลราชธานี ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว               
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล        
การส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                   
จากวงเงินงบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 
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๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้ อ านวยการจั งหวัด ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ                      
และนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง  

เพ่ือสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ปูองกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ         
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพประจ าต าบลโนนกาเล็น เป็นหน่วยงายหลัก                   
และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน                     
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน       
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า       
จะหายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย       
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้         
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

 
   (๑.๒) การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืน

สู่สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
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       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับ
ความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชัยนาท และแขวงทางหลวงชน

อุบลราชธานี 
           - ระบบไฟฟูา 
    ด าเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีและการ

ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ         

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ 
ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักชลประทานที่ 12 โครงการ
ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟูา ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นหน่วยหลักใน

การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้  ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า                  
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ        
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น (๒) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะ
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กลาง    ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ  
หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่เกิดภัย          ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัย         ที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไข
ความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการ
ก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ          
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปูองกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์    ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ
บุคคลและชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโนนกาเล็นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ          
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็นพ.ศ. ๒๕๖1   ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร 
และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย  ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ       
ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล  
โนนกาเล็นพ.ศ. ๒๕๖1 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน              ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล   โนนกาเล็นพ.ศ. ๒๕๖1 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
พ.ศ. ๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ
ถึงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็ น - หน่ วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอส าโรง และจังหวัดอุบลราชธานี  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เชื่อมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

เทศบาลต าบลส าโรง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น- 
สนง.ปภ.จว. อุบลฯ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนกาเล็นการร่วมฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึก
ความช านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
- สนง.ปภ.จว. อุบลฯ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกา
เล็น- ส านักงาน
จังหวัดอุบลฯ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
- ส านักงานจังหวัด
อุบลราชธานี 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
- สพป.อุบลฯ 
- สพม อุบลฯ 
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ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ วนต าบล โนนกา
เล็น 
- สนง.ปภ.จ. อุบลฯ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- ส านักงานจังหวัด
อุบลฯ 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วย
ให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการ ใกล้ถึง
เปูาหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
     ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล    

โนนกาเล็นเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ     
โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ  การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือ
รายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ  เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุง แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเปูาหมายการจัดการ           
สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็น ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จาก   สาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้             
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน              
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ       
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น                   
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็นเพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็น       พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนด
ว่า ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้ด าเนินการตามกระบวนการที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พ.ศ. 
๒๕๖1      และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
แผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่องหรือมีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
และเหมาะสม             ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
การปูองกันและบรรเทา       สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความ
เหมาะสมทุกปี 
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ข้อมูลประชากรในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
1. ข้อมูลประชากร 

          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนการเล น  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,836 คน จ าแนกเป็นชาย                 
3,893 คน  หญิง  3,943  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  120 คน ต่อตารางกิโลเมตร  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
2,021  ครัวเรือน 
จะเห นได้ว่าจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล น  มีอัตราเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1.1 ปี  2563  เพ่ิมขึ้น จาก  ปี 2562  จ านวน 57 คน  2,021  ครัวเรือน  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของ
ประชากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

หมายเหตุ  ประชากรแฝง (บ้านเช่า, นักศึกษา ฯลฯ)  จ านวนประมาณ  25  คน ปี 2562 
* ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอส าโรง  เมื่อวันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ 
ท่ี 

หมู่บา้น 
/ชุมชน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง 

ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง 

ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง 

ครัว 
เรือน 

ชาย รวม 

ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 โนนกาเล็น 122 256 266 122 256 266 122 256 266 122 256 522 129 249 276 525 
2 สวา่ง 123 245 248 123 245 248 123 245 248 123 245 493 128 242 262 504 
3 เปือย 148 325 343 148 325 343 148 325 343 148 325 668 159 339 356 695 
4 บุ่ง 183 366 377 183 366 377 183 366 377 183 366 743 188 364 383 747 
5 ดอนผ้ึง 183 416 410 183 416 410 183 416 410 183 416 826 195 415 424 839 
6 หนองผือ 215 410 451 215 410 451 215 410 451 215 410 861 220 424 445 869 
7 โพนงาม 272 583 528 272 583 528 272 583 528 272 583    1,111 276 592 535 1,127 
8 โพนเมือง 265 438 422 265 438 422 265 438 422 265 438 860 292 427 416 843 
9 หนองแต ้ 40 78 85 40 78 85 40 78 85 40 78 163 43 81 82 163 

10 สวา่งศรีสมบติั 182 351 347 182 351 347 182 351 347 182 351 698 190 345 347 692 
11 โปร่งค า 64 140 129 64 140 129 64 140 129 64 140 269    79 139 137 276 
12 เปือยใต ้ 119 276 280 119 276 280 119 276 280 119 276 556 122 276 280 556 

 รวม 1,916 3,88 3,886 1,916 3,88 3,886 1,916 3,88 3,886 1,916 3,88 7,670 
 

2,021 3,893 3,943 7,836 

ภาคผนวก  ข 



 

 

2.ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงภัยที่ต้องด าเนินการชว่ยเหลือ อพยพ ก่อนเป็นล าดับแรก 
 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

เด็ก 
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คน
พิการ 
(คน) 

ผู้ป่วยช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

(คน) 

หญิงมีครรภ์ 
(คน) 

หญิงหลัง
คลอด 
(คน) 

รวม 

บ้านเปือย  15 10 8 - 5 3 41 
บ้านเปือยใต ้ 10 9 9 - 6 3 37 
บ้านบุง่ 20 9 15 - 9 5 58 
บ้านดอนผึ้ง 15 12 15 - 10 4 56 

รวม 60 40 47 - 30 15 192 
 

* ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพชมุชนต าบลศรมีงคล



๖๘ 
 

บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพ ก่อนเป็นล าดับแรก 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ด.ช.สุรินทร์  กลุบุตรด ี
ด.ญ.กชมน  ทัดเทียม 
ด.ช.วงศกร  ปุณประวัต ิ
ด.ช.กิตติธัช  ค าปุย 
ด.ช.ชยพล  การณรงค ์
ด.ช.ประสิทธ์ิ   โคตรสาร ี
ด.ช.เกียรติศักดิ์  บุบุ่น 
ด.ช.อิทธิพล   สารีอาจ 
ด.ช.สุทัศน์  ดวงศร ี
ด.ช.สหรัถ   ก่ายแก้ว 
ด.ช.พุธิตา  สมพร 
ด.ช.ธนพัฒน์  บ้งค าเคน 
ด.ช.ธนภัทร  พละศักดิ ์
ด.ช.สิรภิพ  วัญญะ 
ด.ช.โชคชัย  ท าวันนา 
ด.ช.ธนากร   โยธาสริ ิ
ด.ช.ด ารงศักดิ์  ชาภักด ี
ด.ช.ภานุวัฒน์   วงค์เห ม 
ด.ช.สกลวรรณ์   ศรีอักษร 
ด.ช.ธีรภัทร์    สีหโบราณ 
ด.ญ.พนิตพร  ทาทอง 
ด.ญ.สุทธิดา   สารีอาจ 
ด.ญ.ชาลินี   มลูค าเหลา 
ด.ญ.สุพรรษา   ปีมา 
ด.ญ.อิสราภรณ์  ทัดเทียม 
ด.ญ.อมติา  สีหิน 
ด.ญ.อัญญณี   สดุยอด 
ด.ญ.วนิษา   วิถ ี
ด.ญ.ขวัญชนก   กันเต 
ด.ญ.วชิราภรณ์   วงศ์แก้ว 
ด.ญ.ธัญลักษณ์   กัญหารินทร ์
ด.ญ.สุจารี   ทุสด ี
ด.ญ.ปฑติตา    ดวงศร ี
ด.ญ.ปณัฑิตา    มณีวงศ์ 
ด.ญ.สุกัญญา   ทุมทอง 

30 หมู่ที่ 2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
130 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
104 หมู่ที่ 2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
159 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
 96 หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
153 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
6 หมู่ที4่ ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
102 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
143 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
83 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
155 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
97 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
24 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
98 หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง
19 หมู่ที่ 12ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
102 หมู่ที1่2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
16 หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
62 หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
51 หมู่ที1่2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
84 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
119 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
103 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
126 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
137 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
80 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
113 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
70 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
79 หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
111 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
126 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
96 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
166 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
163 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
168 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
118 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 

 

เด็ก 



๖๙ 
 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
 

ด.ญ.กฤติกานต์    จันดาดาล 
ด.ญ.ประภาสิริ  ภาด ี
ด.ญ.เนตรติยา   จันทร์หอม 
ด.ญ.กนกพร    ดาราชู 
ด.ญ.วีรภัทรา   บุบุ่น 
ด.ช.สงกรานต์  ปิลกศิร ิ
ด.ช.ชิหณุชา  ทัดเทียม 
ด.ญ.เกศรินทร์  ละเลิศ 
ด.ช.จักรกฤษณ์  โพธิกุล 
ด.ช.พงศธร  แก้วก่า 
ด.ญ.อรณี  ไตรรตัน ์
ด.ญ.อภญิญา  เหล่าบ้านเหนือ 
ด.ญ.อินทิรา  จันทอง 
ด.ช.ศรายุทธ  ภูมร ี
ด.ช.จีรศักดิ์  โพธิกุล 
ด.ญ.สุดารัตน์  ทัดเทียม 
ด.ช.สิทธิเดช  สุขพร้อม 
ด.ญ.ปราถนา  สาลีอาจ 
ด.ญ.มุขดา  ก่ิงบรรเทา 
ด.ช.ตวิษา  บัวภา 
ด.ช.ต้า  โคตรสา 
ด.ญ.วรศิรา  บุระกรณ ์
ด.ช.กฤติกุล  บุระกรณ ์
ด.ญ.ปาลิดา  ละเลิศ 
ด.ญ.ปณิตา  เหรียญทอง 

13 หมู่ที1่2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
87 หมู่ที1่2 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
6 หมู่ที3่ ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
148 หมู่ที3่ ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
14 หมู่ที ่3 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
13  หมู่ที่ 3 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
31  หมู่ที่ 3 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง
15  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
8  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
13  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
30  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
10  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
29  หมู่ที่ 3  ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
13  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
 1  หมู่ที่ 12 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
7  หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
16  หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
31  หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
4  หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
8  หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
2  หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
23  หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
23  หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 
63  หมู่ที่ 3 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง
106 หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล น อ.ส าโรง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
     1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นางส าลี  แก้วแดง 
น.ส.ทา  โพธิกุล 
นางวัน  ศรีค าทา 
นางเนียม  ไตรรัตน ์
นางลวง  ปุณประสม 
นางเกิ่ง  ปีมา 
นางศรีจันทร ์ การเรือง 
นางมี  ค าดี 
นางเขี่ยม  วงละกุล 
นางเภา  กรอบทอง 
นางเฝือ  สารีอาจ  
นางวารี  มะลิวงศ ์
นายพอง  สาลีอาจ 
นางต่อม  กิจการ 
นางสี  แก้ววิชัย 
นายยนต ์ ดอนพุทธชา 
นายจวง  ทุมทอง 
นางข า  ศรสีมุด 
นายบ ุ สาค าส ี
นายจันทา  ปทุมรัตน ์
นางมะล ิ สงวนงาม 
นางวัน   ประดู่ 
นางทองมี   ค าดี 
นางบุญมา   บุญสาร ี
นางเหลื่อน  ทาโยพัฒ 
นางบูรณ ์ วงค์ชา 
นางสาวประเสริฐ  แก้ววงษา 
นายสมบตัิ  โพธิกุล 
  

106 หมู3่ บ้านเปือย 
19 หมู3่ บ้านเปือย 
104 หมู3่ บ้านเปือย 
85 หมู่ 3 บ้านเปือย 
29  หมู4่บ้านบุ่ง 
44  หมู4่บ้านบุ่ง 
25  หมู4่บ้านบุ่ง 
42  หมู4่ บ้านบุ่ง 
76 หมู4่ บ้านบุ่ง 
65 หมู4่ บ้านบุ่ง 
14 หมู4่ บ้านบุ่ง 
43  หมู4่ บ้านบุ่ง 
12  หมู4่ บ้านบุ่ง 
46  หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
75  หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
106หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
51 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
31 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
48 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
17 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
29 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
70 หมู่  5  บ้านดอนผึ้ง 
49 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้

    39 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
    53 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
    23 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
    16 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
    19 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
    35 หมู่ 12  บ้านเปือยใต ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คนชรา 



๗๑ 
 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

นายชู  ลอดค าทุย 
นายปรีชา  บุญสาล ี
นายสาลี    ไชยพิมพ์ 
นายสา    โพธิกุล 
นางวัน      ศรีค าทา 
นายพันธ์    โพธิกุล 
นายนิรันดร์   นันทบัน 
นางนวลศรี    แขมค า 
นางบัววัน    ธรรมชาติ 
เด กชายนฤนาท  สารีอาจ 
นางไพร     จันทะข า 
นางถัน      ทัดเทียม 
นายหมูน    ผ่องใส 
นางหนูกร    พมิพ์โพธิ ์
นางสาวไสล   ปุณประวัต ิ
นางศรีจันทร์     การเรือง 
นางสาวไพวัล    มลิวงศ ์
นายพล      วรรณวงค ์
นายยอด     ทุสด ี
นายจันทา    ปทุมรัตน ์
นายทองอิน    ตะนะสุข 
นางส าลี      ประชุมชัย 
นางสาววงเดือน  ก่ายแก้ว 
นายจวง     ทุมทอง 
นายพิชัย     หาวัน 
นางบุญมี     ค าแสนราช 
นางต่อม   กิจการ 
เด กหญิงสุภาพร  สายเพ ชร 
นายสี       ศรีพรม 
นายบัวทอง   จันลุน 
นายยงยศ     จันทร์เวียง 
นางสาวประเสริฐ  แก้ววงษา 
นางทัศนี     จันลุน 
นางค าผา    โชติพันธ ์
นายสมบตัิ     โพธิกุล 
นางสว่าง    โพธิกุล 
นายประสิทธ์ิ  จารุแพทย ์

98 หมู2่ บ้านสว่าง 
101 หมู3่ บ้านเปือย 
119 หมู3่ บ้านเปือย 
13 หมู3่ บ้านเปือย 
104 หมู3่ บ้านเปือย 
147/1หมู่3 บ้านเปือย 
105 หมู3่ บ้านเปือย 
218 หมู3่ บ้านเปือย 
58 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
46 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
67 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
18 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
34 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
89 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
112 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
25 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
43 หมู่ 4 บ้านบุ่ง 
130 หมู5่ บ้านดอนผึ้ง 
55 หมู่5 บ้านดอนผึ้ง 
17 หมู่5 บ้านดอนผึ้ง 
39 หมู่5 บ้านดอนผึ้ง 
41 หมู่5 บ้านดอนผึ้ง 
108 หมู5่ บ้านดอนผึ้ง 
51 หมู่5 บ้านดอนผึ้ง 
115 หมู5่ บ้านดอนผึ้ง 
93 หมู5่ บ้านดอนผึ้ง 
46 หมู5่ บ้านดอนผึ้ง 
37 หมู1่2 บ้านเปือยใต ้
26 หมู1่2บ้านเปือยใต ้
104 หมู1่2บ้านเปือยใต ้
107 หมู1่2บ้านเปือยใต ้
16 หมู1่2 บ้านเปือยใต ้
67 หมู1่2 บ้านเปือยใต ้
7 หมู่12บ้านเปือยใต้ 
35 หมู1่2 บ้านเปือยใต ้               
72 หมู1่2 บ้านเปือยใต ้
47 หมู่2 บ้านสว่างศร ี

ทางการเคลื่อนไหว 
หูตึง 
หูตึง 
หูตึง 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ทางสติปัญญา 
ทางการเคลื่อนไหว 
หูตึง 
หูตึง 
หูตึง 
หูตึง 
ตาบอด 
หูตึง 
หูตึงมาก 
ตาบอด 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ตาบอด 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ทางการเคลื่อนไหว 
ตาบอด 
สติปัญญา 
ข้อเท้าผิดรูป 
อัมพาตซีกซ้าย 
ตาบอด 
ตาบอด 
ตาบอด 
ตาบอด 
นิ้วมือซ้ายขาด 
หูตึง 
การเคลื่อนไหว 

คนพกิาร 



๗๒ 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
1 
2 
3 

นายวิลัย  ละเลิศ 
น.ส.ทองจัน  สุวรรณ 
นายบัวลี  ทัดเทียม 
 

92  ม. 2 ต.โนนกาเล น  
16  ม. 9 ต.โนนกาเล น  
166  ม. 10  ต.โนนกาเล น  
 

     ตาบอด 
 ทางสติปัญญา 
ขาข้างซ้ายขาด       

 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

น.ส.สุดารัตน์  ใยพรม 
นางแสงเทียน  กัญญาพันธ์ 
น.ส.ลินดา  ปุณประวัติ 
นางวันดี  ละเลิศ 
น.ส.สุนีรัตน์  บุปผาสิงห์ 
น.ส.อังคนาง  ศรีชัย 
น.ส.ศุภลักษ์  นินค าแผง 
นางหนึ่งฤดี  เพียขันที 
น.ส.สะไบพร  สินสว่าง 
น.ส.ทัศนีย์  ทุมทอง 
น.ส.ล าดวน  พวงบุตร 
น.ส.เกสรา  ดวงศร ี
น.ส.วารี  พรมบุญ 
นางสุวรรณา  สมพร 
น.ส.จันทร์เพ ญ  ปุณประวัติ 
น.ส.พิจิตรา   ศิลาล้อม 
น.ส.แก้วมงคล  ทองสุ 
น.ส.วิไลพอน  สุวรรณรังสี 
น.ส.นิตยา  พูลสมบัติ 

30  ม. 2 ต.โนนกาเล น  
  5 ม. 10 ต.โนนกาเล น 
  73  ม. 10 ต.โนนกาเล น  
85 ม. 2 ต.โนนกาเล น 
45  ม. 10 ต.โนนกาเล น  
13 ม. 10 ต.โนนกาเล น 
83  ม. 4 ต.โนนกาเล น  
131 ม. 5 ต.โนนกาเล น 
117  ม. 12 ต.โนนกาเล น  
119 ม. 5 ต.โนนกาเล น 
33 ม. 9 ต.โนนกาเล น 
90 ม. 5 ต.โนนกาเล น 
134 ม. 2 ต.โนนกาเล น 
24 ม. 5 ต.โนนกาเล น 
47 ม. 7 ต.โนนกาเล น 
55 ม. 11 ต.โนนกาเล น 
25 ม. 7 ต.โนนกาเล น 
176 ม. 6 ต.โนนกาเล น 
96 ม. 12 ต.โนนกาเล น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญิงมีครรภ์ 

ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไมได้ 



๗๓ 
 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

น.ส.วาสนา  ทัดเทียม 
นางจารุณี  ปุณประวัติ 
น.ส.กุหลาบ  ค าแหงพล 
นางสุรีพร  หนุนวงค์ 
น.ส.บุษบา  พรมสว่าง 
น.ส.ประคลอง  เหรียญทอง 
น.ส.ร าไพ  สมภาวะ 
น.ส.นิตยา  พูลสมบัติ 

130  ม. 4 ต.โนนกาเล น  
  69 ม. 2 ต.โนนกาเล น 
63  ม. 3 ต.โนนกาเล น  
104  ม. 2 ต.โนนกาเล น 
40  ม. 4 ต.โนนกาเล น  
106 ม. 5 ต.โนนกาเล น 
159  ม. 5 ต.โนนกาเล น  
  96  ม. 12 ต.โนนกาเล น 

 

 
 

หมายเหตุ  1.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

 2. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีลงมา 
 3. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
     4.    หญิงหลังคลอด (Postpartum woman) หมายถึง หญิงที่อยู่ในช่วงเวลา 42 วัน นับจากการ  

สิ้นสุดจากตั้งครรภ์ (หญิงแท้งบุตรไม่นับรวมเป็นหญิงหลังคลอด) 
 5. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว  ควร

มอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน ฯลฯ  

หญิงหลังคลอด 



๗๔ 
 

ข้อมูลดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญั  

 
    (1)  ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอ) 
 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
 (ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

ห่าน 
(ตัว) 

นก
กระทา 
(ตัว) 

อ่ืนๆ 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

บ้านเปือย 80    70 45 - - 170 90 - - - 455 
บ้านบุ่ง 150 80 40 - - 90 90 - - - 430 
บ้านดอนผึ้ง 140 80 20 - - 90 110 - - - 440 
บ้านเปือยต้ 90 80 30 - - 80 90 - - - 370 

รวม 460 310 135   430 380    1,695 
   

              (2)  ด้านการเกษตร (ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

นาข้าว 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืชสวน และอ่ืนๆ 
(ไร่) 

 
รวม 

บ้านเปือย 1,083 49 10 1,145 
บ้านบุ่ง 397 - 8 405 
บ้านดอนผึ้ง 251 - 19 270 

รวม 1,731 49 37 1,820 
 

 

 

(3) ด้านประมง (ข้อมูลจากประมงอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

บ่อปลา 
 (ไร่) 

บ่อกุ้ง ปู และ
หอย 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

สัตว์น้ าที่เลี้ยงในกระชัง 
 (ตารางเมตร) 

บ้านเปือย 1 - 2 - 
บ้านบุ่ง 1 - 2 - 
บ้านดอนผึ้ง 1 - 1 - 
บ้านเปือยใต้         1 - 1 - 

รวม 4 - 6 - 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 



๗๕ 
 

 

 
บัญชีสถานทีส่ าคัญในเขตพื้นทีต่ าโนนกาเลน็  

 

ล าดบัที่ สถานที่ ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
18 
19 

สถานีรถไฟ  
สถานีขนส่ง  
สนามบิน  
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้ายอ่ย... 
โรงผลิตน ้าประปา  
ชุมสายโทรศพัท ์/ เสาสญัญาณส่ือสาร 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน  
 วดั / โบสถ ์/ มสัยดิ  
โรงงานอุตสาหกรรม  
ศูนยก์ารคา้/ห้างสรรพสินคา้  
สถานีบริการน ้ามนั   
สถานีบริการก๊าซ  
โรงแรม  
อาคารสูง (ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
สถานบริการ  
โรงมหรสพ  
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในพ้ืนท่ี 
- ห้วยไผ ่
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลศรีมงคล 
อบต.โนนกาเล็น 

ร.ร.บา้นเปือย , ร.ร.บา้นบุ่ง ต.โนนกาเล็น 
วดับา้นเปือย  ,วดับา้นบุ่ง  , วดับา้นดอนผ้ึง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

บา้นเปือย  ต.โนนกาเล็น อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฆ 



๗๖ 
 

 
 

บัญชี รายชือ่  องค์การสาธารณกุศล ในพ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ที่ อ าเภอ ต าบล ชื่อองค์การสาธารณกุศล 
เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความช านาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1.   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทางน า้ 

 

2.   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

3.       
4.       
5.       
6.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ภาคผนวก  ง 



๗๗ 
 

 
 

บัญชี รายชือ่  องค์การสาธารณกุศล ในพ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ที่ อ าเภอ ต าบล ชื่อองค์การสาธารณกุศล 
เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความช านาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1.   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทางน า้ 

 

2.   มูลนิธิกู้ภัย................... รถเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

3.       
4.       
5.       
6.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ภาคผนวก  ง 



๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 
 

บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
 และองค์กรเครือข่าย ในเขตอ าเภอส าโรง 

 

ล าดบั
ที่ ช่ือหน่วยงาน วทิยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น กาเล็น 1 162.225MHZ 045-210836 045-210864 

2 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น กาเล็น 2 162.225MHZ 045-210836 045-210834 

3 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น กาเล็น 5 162.225MHZ 045-210836 045-210834 

4 นายอ าเภอส าโรง รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303099 045-303083 

5 ปลดัอ าเภอหวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303099 045-303083 

6 ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303099 045-303083 

7 ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายทะเบียนและบตัร รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303099 045-303083 

8 ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303099 045-303083 

9 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง ส าโรง 245.000MHZ 045-303122 045-303122 

10 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง ส าโรง 245.000MHZ 045-303122 045-303122 

11 ทอ้งถ่ินอ าเภอ รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303135 - 

12 สถานีต ารวจภูธร ส าโรง 152.575MHZ 045-303102 045-303102 

13 โรงพยาบาลส าโรง 
 

155.725MHZ 045-303100 - 

14 สาธารณสุขอ าเภอ ส าโรง 155.725MHZ 045-303031 045-303031 

15 พฒันาชุมชนอ าเภอ รามสูรย ์ 155.800MHZ 045-303024 045-303099 

16 เกษตรอ าเภอ - - 045-303026 - 

17 ปศุสตัวอ์  าเภอ - - 0872397946 - 

18 มูลนิธิ/องคก์ารสาธารณกุศล - - 045-303032 - 

19 หวัหนา้ส านกังาน ปภ. จงัหวดั - - 045-344635 - 

20 ประมงอ าเภอ - - - - 

21 อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) - - - - 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  



๘๐ 
 

บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และองค์กรเครือข่าย  ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี 

 

ล าดบั
ที่ ช่ือหน่วยงาน 

วทิยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

 

  นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

1 ส านกังานจงัหวดั 
 

162.125 MHZ 089-2030735 - 

2 ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั - - 045-244875 - 

3 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั - - 045-312690 - 

4 ส านกังานประมงจงัหวดั - - 045-254332 - 

5 ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั - - 045-25505 - 

6 ส านกังานเกษตรจงัหวดั - - 045-311052 - 

7 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั - - 045-285071-2 045-285073 

8 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั - - 045-317257 045-317258 

9 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั - - 045-246108 045-245269 

10 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั - - 045-314703 045-285518 

11 ส านกังานแรงงานจงัหวดั - - 045-262340 045-262580 

12 ส านกังานจดัหางานจงัหวดั - - 045-206226-8 - 

13 ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั - - 045-255459 045-262526 

14 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั - 155.725 MHZ 045-262692 045-261864 

15 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ กูชี้พสรรพสิทธิ 155.770 MHZ 1669 
 

16 ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั - - 045-243318 045-243624 

17 สถานีต ารวจภูธรจงัหวดั ราชธานี 153.450 MHZ 
  18 ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ปภ. 150.150 045-344635 

 19 ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

    20 ส านกังานการประปาส่วนภูมิภาค 

    21 ส านกัชลประทานจงัหวดัอุบลราชธานี 

    22 ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

    23 สถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัอุบลราชธานี 
    24  ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี 

    25  อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)  
     



๘๑ 
 

บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 
2 

 

จ.อ.อาทิตย์  ปุณประวตั ิ
นายณฐัชัย  พนัธ์ลี 
 

นักป้องกนัฯ 
ผช.จนท.ป้องกนัฯ 

อบต.โนนกาเลน็ 
อบต.โนนกาเลน็ 

094-3704111 
087-8692626 

 

 
             บญัชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 
ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

นายไสว   พวงพนัธ์ 
นายเสด็จ  บุดดีสาย 
นายจนัทร์  นามภกัดี 
นายทองใบ  ปุณประวติั 
นางจรัส    ปุณประวติั 
นายประจน   วิลาวรรณ 
นายบรรจง   ค  าแสนราช 
นายสนัต ์   พรมบุญ 
นายสมยั      ศรีอกัษร 
นายบุญโฮม     กนัภยั 
นายสุรชยั    ศรีอกัษร 
นายบุญเติม   กลมเกลียว 
นายศราวธุ     สารีอาจ 
นายบุญ     ค  าใสย ์
นายธีรพล   เพชรรินทร์ 
นายปรีชา   ทดัเทียม 
นายเหลิม    องัคชาติ 
นายสมศรี     มีสง่า 
นายพล    วรรณวงษ ์
นายค าพา    ดวงศรี 
นายบุญแยม้   ค  าแสนราช 
นายสุวิทย ์    อินตะนยั 
นายสมศกัด์ิ    เหลืองทอง 
นายบวักนั   ปทุมรัตน์ 
นายค าพลู    นาราสาย 
นายบุญล ้า   บุสภาค 
นายบุญมี     จนัทร์เทศ 
นายสมยั    ใจงาม 
นายสมหวงั    จุลทศัน ์
นายนิรันดร์    พรมศิลา 
นายสถี    ปทุมรัตน์ 
นายบวัลี     พรมบุญ 
นายสุริยาพร    ภูมรี 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
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นายประเทือง ประครองพนัธ์ 
นายนา     นอ้ยเลิศ 
นายบุญเรียน    พดัทาบ 
นายบวัลอน    ฟ้าเล่ือน 
นายสุบิน   วระจนัทร์ 
นายสมาน     ดวงแกว้ 
นายกมลาสน์    สุพรม 
นายบุญประคอง   แกว้สง่า 
นายจนัสี     ธรรมาวติั 
นายบุญเวียง    ศรีพรม 
นายกมล     จนัทร์มณี 
นางบวัสอน   ปุณประวติั 
นางพิศมยั    ปุณประวติั 
นายสมศรี    ลาพรมมา 
นายวนัชยั   ลาพรมมา 
นายกญัญา   ทาทอง 
นายทองอิน  สุวรรณ 
นายถนอม   วรรลารัตน ์
นายอุบล   วนัโมลา 
นายพรชยั    คูณมี 
นายวาช     เลขะสนั 
นายทองสา    ละเลิศ 
นายทวี     เถาวท์ุมมา 
นางสุบรรณ์    โพธิกุล 
นายจอม     เอกศิริ 
นายเดช     แสงใส 
นายค าบุน้     สะอาด 
นายก าพลศกัด์ิ   อ่อนค าบง 
นายวชัรพงษ ์    ปัดถาสาย 
นายสามคัคี     โพธิกุล 
นายสมหวงั    ดวงจนัทร์ 
นายวนั     ใจงาม 
นายอุสมาน    สงวนงาม 
นายเสมียน  สายเพช็ร 
นายบวักนั   ศรีพรม 
นายระวี    สารีอาจ 
นายประสงค ์  วรรณวงค ์
นายวฒิุไกร   เรือนชิน 
นายสมชยั    พลกลาง 
นายทองสา   ค  าแสนราช 
นายสมหวงั    ดวงจนัทร์ 
นายวนั     ใจงาม 
นายอุสมาน    สงวนงาม 
นายเสมียน  สายเพช็ร 
นายบวักนั   ศรีพรม 
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นายระวี    สารีอาจ 
นายวิชิต     โสวรรณะ 
นายวนัชยั    เจริญทศัน์ 
นายโอภาส   สารีอาจ 
นายเจริญ    บุตรแวง 
นายจตัุพล   โคตรสารี 
นายอุทยั    สารภาพ 
นายประยรู   ดาราชู 
นายสมภาร   ผิวนวล 
นายทวี    บุญโสม 
นายบุญลอ้ม   ศรีโชค 
นายอินถา   กติยะวงค ์
นายสมพร   นามนาง 
นายบรรเทิง   วงละกลุ 
นายวิรัช    สารีอาจ 
นายธานิน     มะลิวงค ์
นายเพียร     ทุสดี 
นายสิทธิพงษ ์   สมพร 
นายสาย   ไพกะเพศ 
นายหนูการ   อบมาพนัธ์ 
นายศรีนวลศิลป์ ประชุมชยั 
นายพิทูล   ทองแกว้ 
นายเสง่ียม   บุดดีภกัด์ิ 
นายค าปาน   โสดาโคตร 
นายทวี   บุญโสภา 
นายทองปน   ศรีพรม 
นายอุทยั    ปุณประวติั 
นายนิยม    ภาดี 
นายหม่อน   สิมพนัธ์ 
นายส ารวย    สุวรรณ์ 
นายหดัทา  ธรรมวติั 
นายสีทน    กุลบุตรดี 
นายบุญมี   ลาพรมมา 
นายบุญลดั   ปัดถาสาย 
นายอนุพงษ ์   การดี 
นายสุริยา     จนัลุน 
นายณรงค ์   ลุนพงษ ์
นายไพรัช    อาจพนัธ์ 
นายไพบูรณ์    จนัลุน 
นายเสน่ห์    โพธิกุล 
นายบุญเพง็    ศรีอกัษร 
นายสมเกียรต์ิ    แสนนา 
นายบุญโฮม   กนัภยั 
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รถปฏิบติัการฉุกเฉิน 
 
รถกระบะบรรทุก 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

1 คนั 
 

20 คนั 

10  คน 
 

200  คน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 
ส.อบต. ก านนั/ ผูใ้หญ่บา้น /นายกอบต. 

ผูน้ าชุมชน บา้นเปือย  , บา้นบุ่ง  
บา้นดอนผ้ึง 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ช 



๘๕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 

 

 
 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ด่วนที่สุด ที่  ............./....................   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  นายก อบต................./นายกเทศมนตรี................... 
ถึง นายอ าเภอ........... 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับ
ระเบิด 
  การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อ่ืนๆ
.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อ่ืนๆ
........................................................................................  

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย
.............. 

2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................
น. 
3. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้
................................................................................... .................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

4. ราษฎรที่ประสบภัย 
 4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2  บาดเจ บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย.............คน  4.5 อพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย.............คน.............
ครัวเรือน 
5. พ้ืนที่ประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร  โรงงาน........
แห่ง วัด...........แห่ง  สถานที่ราชการ............แห่ง  อ่ืนๆ
................................................................. ........................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บ่อปลา..............บ่อ  
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตว์เลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เป็ด/ไก่................ตัว) อ่ืนๆ

....................... 
 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 

5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน................แห่ง  คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............
แห่ง 

 อ่ืนๆ............................................................ ........   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

ภาคผนวก ฌ 



๘๗ 
 

รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบื้องต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ า...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........

คัน  เรือ.............ล า  เครือ่งสูบน้ า............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หนว่ยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่
.......................................................................... 
   ส่วนราชการอ่ืน  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  
(ชื่อ)................................................... 
  
  

     ........................................................ผู้รายงาน 
                                                        ( นายวรพจน์  พรรณวิไล ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล น 
                ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
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       การแบ่งมอบภารกิจตามโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจ                                                                           (ภาคผนวก ญ) 
       

 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 

 

         อ านาจหน้าที่ 
 

 

นายก อบต.โนนกาเล็น 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

 

1) บังคบับัญชา สั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ให้ปฏิบัติหน้าที่      
ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.)  

2) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของ   หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ท่ี
เกีย่วเนื่อง  

5) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ที่ก าหนด 
7) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร ว   
8) รายงานการจัดการสาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด ทราบทันที  
9) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ปลัด อบต.โนนกาเล็น 
 

 

1) อ านวยการและประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ติดตาม ก ากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ 
3) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล าดับ 
ที่ 

 

หน่วยปฏิบตั ิ
 

หน้าที่ 
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบตั ิ

1 ฝ่ายอ านวยการ 
 

 อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล และประสานติดตามผลการปฏิบัติของ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ รายงานสถานการณ์จนกว่า
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โครงสร้างประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1) งานธุรการ 
2) งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน 
3) งานจัดก าลังสนับสนุน 
4) งานศูนย์สั่งการ 
5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6) งานประสานการตรวจเยี่ยม 
7) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
8) งานประสานการช่วยเหลือ 

ฯลฯ    

- ก านันต าบลโนนกาเล น 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
- อปพร.(สังกัดหมู่บ้าน) 
    1)นายอุทัย  ปุณประวัติ 
    2)นายพิเชษฐ์  ปัดถาสาย 
 3)นายณรงค์  กุลบุตรดี 
 ฯลฯ 
 

- ส านักปลัดองค์การงบ
ริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น 
 ฯลฯ 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
 ฯลฯ 
 

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล น 

2 ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 1) งานติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ 
2) งานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
3) วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งการทราบ 
 

-คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
- ก านันต าบลโนนกาเล น 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 

- ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น  

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล น 
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ล าดับ 
ที่ 

 

หน่วยปฏิบตั ิ
 

หน้าที่ 
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบตั ิ

3 ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ          
/สื่อสาร 

 

 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ด าเนินการ ค้นหา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การสถาปนาและด ารงการสื่อการ 

1) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  
2) ปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตและกู้ภัย  
3) ปฐมพยาบาลในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
4) ตรวจสอบและติดตามผู้สูญหาย 
5) อพยพผู้ประสบภัย 
6) ลงทะเบียนตรวจสอบผู้อพยพ 
7) งานการจราจร 
8) งานส่งก าลังบ ารุง 
9) งานระบบการสื่อสาร 

ฯลฯ 

- เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ก านันต าบลโนนกาเล น 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 
- อปพร./อาสาสมัครอ่ืนๆ  
 ฯลฯ 
 

- ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น  

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล น 
 
 
 
 
 

4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท จจริงด้านสาธารณภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนและสื่อมวลชลทราบ  และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การให้ความ
ช่วยเหลือ 

2) ท าความเข้าใจสื่อมวลชน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

3) จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว 
ฯลฯ 
 

- เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 
- อปพร./อาสาสมัครอ่ืนๆ  
 ฯลฯ 
 

- ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น  

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล น 
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ล าดับ 
ที่ 

 

หน่วยปฏิบตั ิ
 

หน้าที่ 
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบตั ิ

5 ฝ่ายการเงิน  ติดตาม ดูแลค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ จัดท าบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2) การเงินและบัญชี 
3) บริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค รวมทั้งสิ่งของพระราชทาน 
4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 

- หวัหน้าสว่นการคลงั 
 ฯลฯ 
 

- กองคลัง 
 ฯลฯ 
 

-หัวหน้าสว่น     
การคลงั 

6 รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 ท าหน้าทีต่รวจตราและป้องกันการโจรกรรม รักษาความสงบเรียบร้อย
ในพ้ืนที่รองรับการอพพย และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้ 

1) งานป้องกันการโจรกรรม 
2) งานรักษาความปลอดภัย 
3) งานจราจร 

 

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 
- อปพร. (ระบุชื่อตัวบุคคล/
สังกัดหมู่บ้าน) 
    1) นายบุญมี  จันทร์เทศ 
    2) นายสมหวัง  ดวงจันทร์ 
 3) นายสามัคคี  โพธิกุล 
 ฯลฯ 
 

- ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น  

หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล น 
 
 
 
 
 

7 ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย 
2) สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
3) งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
4) และเส้นทางคมนาคม 
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ล าดับ 
ที่ 

 

หน่วยปฏิบตั ิ
 

หน้าที่ 
 

 

การแบ่งมอบภารกิจ 
 

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบตั ิ

5) งานรื้อถอนซากปรักหักพัง  
6) ท าความสะอาด 
7) ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภค 
8) ฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญ (หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานที่ส าคัญ

ทางศาสนา  โบราณสถาน ฯลฯ) 
9) ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


