บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตาบลหนองหลวง อาเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลวังหลวง อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้

ติดต่อกับตาบลบ้านผือ อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ทิศตะวันตก

ติดต่อตาบลจุมพล อาเภอโพพิสัย จังหวัดหนองคาย

๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 1 ต าบล
ได้ 20 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๒ บ้านแบง
หมู่ที่ 3 บ้านกุดแคน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนมันปลา
หมู่ที่ 8 บ้านโนนห้วยทราย
หมู่ที่ 9 บ้านเลิศไมตรี
หมู่ที่ 10 บ้านวังไฮ
หมู่ที่ 11 บ้านโนนมีชัย
หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิไล
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่วังไฮ
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์
หมู่ที่ 15 บ้านรุ่งอรุณ
หมู่ที่ 16 บ้านสุขสาราญ
หมู่ที่ 17 บ้านหนองหลวงใหม่
หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวเงินเหนือ
หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า
หมู่ที่ 20 บ้านแบงใหม่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 14,932 คน
จาแนกเป็นเพศชาย 7,502 คน
เพศหญิง 7,430 คน
จานวนครัวเรือน 4,147 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 98
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561
ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอาเภอเฝ้าไร่
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองหลวง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และค้าขาย ตามลาดับ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ (ไม่ทราบข้อมูล) บาท
ที่มา : แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองหลวง มีเส้นทางคมนาคมที่ สาคัญ สามารถเดินทาง
ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียงดังนี้
1.อบต.หนองหลวง กับ เทศบาลเฝ้าไร่ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2267
2.อบต.หนองหลวง กับ อบต.วังหลวง ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2267
3.อบต.หนองหลวง กับ อบต.อุดมพร ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2267
4.อบต.หนองหลวง กับ อบต.นาดี ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 2267
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญสามารถเดินทางติดต่อกับ
อาเภอ.ใกล้เคียงดังนี้
4.อบต.หนองหลวง กับ อาเภอเฝ้าไร่ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2267
๑.๑.6 แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปเป็ น พื้ น ที่
ราบลุ่ม มีห้วยไหลผ่านหลายสาย ได้แก่
ห้วย หนองหลวง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านหนองหลวงใหม่ ตั้งแต่หมู่ที่ 17 ถึงหมู่ที่ 19
ห้วย เป ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านหนองหลวง
ตั้งแต่หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 15
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๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจากวาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากมีพื้นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้าโขง หมูท่ ี่ 1 - 20 ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจาก
สถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ที่สาคัญที่เกิดขึ้น
และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

๒๕๕๙
2560

1
-

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จานวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
(คน)
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
หมู่ที่ 10
10
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
20,000
-

ที่มา :แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2561

(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕๙
2560

2
2

ตาบลหนองหลวง
หมู่
ที่3,8,9,12,17,17

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
42
8

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
69,880
27,388

ที่มา :แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2561

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)

2560

-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
พื้นที่
จานวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร่)
(ตัว)

-

-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

-

ที่มา :แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2561

(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

2560

15

หมู่ที่
2,6,8,11,12,13
14,16,17,18

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
-

ที่มา :แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2561

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

พ.ศ.

2560

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
39

เขตรับผิดชอบ
อบต.หนองหลวง

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
-

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)

43

-

ที่มา : บันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.หนองหลวง พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2561

๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมิ นความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลาดับได้ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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ตารางที่ ๑-๖ : ลาดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ลาดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
อัคคีภัย
วาตภัย
ภัยแล้ง
อุทกภัย

ลักษณะของการเกิดภัย
ไฟไหม้ป่าหญ้า ทุ่งนา และสวนยางพารา
เกิดลมพายุพัดหลังคา บ้านเรือนประชาชน
น้าในแม่น้าและคลองต่างๆแห้งขอด ฝนทิ้งช่วง
ในฤดูฝน น้าจากแม่น้าโขงและคลองต่างๆ เอ่อล้นท่วมพื้นที่นา

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา มีการเกิด สาธารณภั ยขึ้นบ่ อยครั้งและเกิดขึ้น เป็น ประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิด บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่ างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทิน สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงเพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจึงทาปฏิทิน
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน
อุทกภัย
ภัยแล้ง

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู
แล้ง

พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน
อุบัติเหตุ
สงกรานต์
ทางถนน ปีใหม่
ภัยหนาว
หมายเหตุ : เฝ้าระวังตลอดทั้งปี
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บทที่ ๒
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ ความสาคัญมากขึ้นกับ
การดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้ เป็ นไปตามความหมาย “สาธารณภัย ” ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงในฐานะผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบั ติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุ ทธศาสตร์ การจั ด การความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ของแผนฉบั บ นี้ เป็ นการตอบสนองต่ อ
เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงและวัตถุประสงค์ของ
แผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รวมถึง ความมี เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมของ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองหลวงอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดย
การวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสั งคมให้ เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็ น การปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การด ารงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็ นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้ก ลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒ นาให้ดี กว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build
Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการน าปั จ จั ย ในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย
มาดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่ างประเทศในการจั ดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลั กสากล โดยการจั ด ระบบและกลไกในการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ โดยค านึ งถึ งระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิ บั ติ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหนอง
หลวงมีทมี่ าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง(โครงการที่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง)
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๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงโดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
- ฯลฯ
(๒) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงตั้ งงบกลาง ให้ เพี ยงพอต่ อการเผชิ ญเหตุ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงดาเนินการสารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์
การใช้ จ่ ายเงิน สะสม เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความเดื อดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้ าที่ และสนั บ สนุ น การ
ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808/ว 7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงนาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลาดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่า ยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็น
งบประมาณส าหรับ จ่ ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสารองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจาเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สาหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
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๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวงต้องมีการเชื่อมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอาเภอ และระดับจังหวัดด้วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒ นาระบบการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีห น้ าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เสนอต่ อ
ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด เพื่ อ ประกาศใช้ ต่ อ ไป โดยมี อ งค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ระบุ ในมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ท าหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อ านวยการ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และปร ะสาน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบู รณาการข้อ มูล และการปฏิ บั ติก ารของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกาลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับ ในกรณี การจั ดการสาธารณภัย ขนาดใหญ่ (ระดั บ ๓) และนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรี
ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติ ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการ
(๔) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งด าเนิ น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ท าหน้ า ที่ อ านวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
(๖) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.1) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
(กอปภ.อบต.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและ
ผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเฝ้าไร่ หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง เป็นผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อานวยการเขต)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อานวยการอาเภอ
(นายอาเภอ)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
(เมื่อเกิดหรือคาดว่า จะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ 4 การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงขึ้น
โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งรายงาน
ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ) ทราบทันที
หารประเมิ น สถานการณ์ ส าธารณภั ยและเกิ น ขีดความสามารถของทรัพ ยากรขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การกั บ สาธารณภั ย ให้ ยุ ติ โ ดยเร็ว แล้ ว และไม่ ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลาพัง ให้รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหารประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
เสนอต่อผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอ
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอาเภอ ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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(2) กรณี ส ถานการณ์ ส าธารณภั ยมี ความรุ น แรงให้ ป ระสานขอก าลั งสนั บ สนุ น จาก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
รายงานผู้อานวยการอาเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเฝ้าไร่
ให้สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลเฝ้ าไร่ ให้ ผู้ อานวยการท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงให้การสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น
การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.3 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ ในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวง(กรณีเกิด สาธารณภัย ) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์ การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบล ร่วมกับองค์การ สาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนั บสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้ องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 (5)
(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัว ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง หรือผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อ
รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณี ห ลั งเกิด สาธารณภั ย ให้ องค์ การสาธารณกุ ศล องค์ก รเอกชน ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่ วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงฉบับนี้
มุ่งดาเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสาคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางในการดาเนินงานด้าน
การป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิน ความเสี ่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลั กษณะ
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อัน ตรายต่อชีวิตและทรัพย์ สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้ อม เป็นการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นในการเกิด
ผลกระทบจากภัยในพื้นที่ หนึ่งๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้น ตอน
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ นที่ ๑ การท าความเข้ าใจเหตุ การณ์ ปั จจุ บั น ความต้ องการในการประเมิ นความเสี่ ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ขั้นที่ ๖ การจัดทาข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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ดังนั้ น เพื่ อให้ การประเมิน ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ
กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองหลวงจึ งกาหนดให้ จัดที ม
ประเมินความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เพื่อเข้าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณ
ภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่
(๑) การกาจัดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)
(๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)
(๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่ องจากองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองหลวงมีพื้ นที่ ป้ องกัน สาธารณภัยที่ ส่ งผล
กระทบ ได้แก่ ภั ย จาก อัคคีภั ย เป็ น ต้น ตามที่วิเคราะห์ ความเสี่ ยงไว้ในบทที่ ๑ จึงให้ ความส าคัญ กับแนว
ทางการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ที่ใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กาแพง ประตูระบายน้า เส้นทางคมนาคมเพื่ อส่งกาลัง
บารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูล สถิติ ภั ย และหาปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิด ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เพื่ อเป็ น ฐานข้อมู ล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดาเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง
จากสาธารณภั ย เนื่ องจากชุมชนต้องอาศัย อยู่ในพื้ น ที่ข องตนซึ่งมี ความเสี่ ยง หากชุม ชนได้รับ การพั ฒ นา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อนที่ห น่ วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถทาให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัย จากสาธารณภัย หรือฟื้ น ตัวจากสาธารณภั ยที่เกิด ขึ้นได้ภ ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดย มี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(1.1) การทาความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็นแผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(1.2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(1.3) มี แ ผนในภาวะฉุ ก เฉิ น เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย และแผนการฟื้ น ฟู ชุ ม ชน
หลังจากเกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีบูรณาการและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
(1.4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัย ระดับครัวเรือน เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มี
ความแข็งแรงและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัย
(1.5) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น
(1.6) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้า เป็นต้น
(1.7) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร้ า งความพร้ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทาให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจะมีการประสานและสั่งการอานวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่าเสมอ
(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ส าธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้ ง ข่ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า กรมอุ ท กศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ที ม ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ป ระชาชนได้ รับ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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ความสั บ สนในเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น และให้ ความส าคัญ กับผู้ ที่ต้องช่วยเหลื อเป็นกรณี พิเศษ เช่น ผู้ พิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให้มีอ าสาสมัค รและเครือ ข่า ยเฝาระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิบั ติงานตลอด ๒๔ ชั่ว โมง และแจ้ งข่าว เตือนภั ยระดับ ชุมชน ทาหน้าที่ติดตาม เฝ้ าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย จานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนดเขตพื้นที่
รองรั บ การอพยพให้ อยู่ ในพื้ น ที่ ที่เหมาะสม การกาหนดเจ้าหน้ าที่ ห รือผู้ รับ ผิ ดชอบการอพยพไว้ให้ ชัดเจน
การกาหนดเส้ น ทางอพยพหลั กและเส้ น ทางอพยพส ารองส าหรั บแต่ล ะประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให้ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ ป่วย เป็นต้น โดยกาหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า
ที่มีของมีค่า เงินสด เอกสาระสาคัญ ของใช้จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ข้อพิจารณาสาหรับทาเลที่ตั้ง
ความปลอดภัย
- ปลอดภัยจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
การเข้าถึง
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
สิ่งแวดล้อม
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
สาธารณูปโภค
- ความเป็น ไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด เนื่ อ งจากระบบน้ าและสุ ข าภิ บ าล ยั ง สามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
ปัจจัยดึงดูด
- ในบริ บ ทของเมื อ ง อาจเกิ ด ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ให้ มี ก ารย้ า ยเข้ า ศู น ย์ พั ก พิ งชั่ ว คราว
โดยไม่จาเป็น
อาชีพ
- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงที่ทางาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิ ที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสัง คม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่ มผู้ อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวงจะจัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
ที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย
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(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุ การณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทา
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และให้ บ ริ ก ารได้ เมื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่ อดาเนิ น งานและให้ บ ริ การตามปกติต ามระดั บการให้ บ ริการที่ ก าหนดไว้ซึ่งจะช่ วยให้ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(7.๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(7.๒) ขอบเขตสถานการณ์ ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับ มือสถานการณ์ ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(7.๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(7.๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทาให้ทราบถึง พื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่
ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรง
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือ
กับสถานการณ์ สาธารณภั ยที่ อาจจะเกิดขึ้ น เช่น การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ กาหนดจากผล
การประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่ห นึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง จึงกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ดังนี้
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ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ประเภท
ของภัย
อุทกภัย

ภัยแล้ง

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่่า
ปานกลาง

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าหลายสาย - ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าเป็ น
พื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน ประจาทุกปี
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

- ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ลู ก บ้ า นพั ก - ชุ มชน/หมู่ บ้ าน มี ก าร
อาศัยติดริมแม่น้า โดยเฉพาะพื้นที่
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจา
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะพื้นที่
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร - มี เ ขื่ อ นหรื อ แหล่ ง น้ า
เกษตรกรจึ ง มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ า และระบบชลประทาน
ในปริ ม าณ มากและต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ปี ที่ดี
โดยเฉพาะพื้นที่
- แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ การเกษตร - ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าเดิ ม
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ า ล า ค ล อ งตื้ น เขิ น เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ ใ น
โดยเฉพาะพื้นที่
ฤดูแล้ง
- มีการบุกรุกทาลายป่าไม้
โดยเฉพาะพื้นที่

วาตภัย

- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและขยายพื้นที่
ป่า เช่น การปลูกป่า
- ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โด ย ทั่ วไป - ติดตามสภาพ
อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพื้นที่
ช่วงฤดูมรสุม
- บุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย - จัดหลักสูตรอบรม
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้ครบถ้วน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒๐

ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่่า
ปานกลาง

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบารุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย
โดยเฉพาะพื้นที่

อัคคีภัย

- ป ระชาชนขาดความตระหนั ก
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่
- ประชาชนไม่ ท ราบถึ ง แนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น
โดยเฉพาะพื้นที่

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- มี การป รั บ ป รุ ง แล ะ
ซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ต่ า งๆ ให้ มี ส ภาพมั่ น คง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้
- มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคี ภั ยเป็ นประจ า
ทุ ก ปี แ ล ะ ให้ ค ว าม รู้
เกี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน
- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท.
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญ หาสารเคมีแ ละวัต ถุ
อันตราย

๓.4 การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาด
ว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็ น การแจ้ งข้อมู ล ข่าวสารที่ บ่ งชี้ว่ามีแ นวโน้ ม ที่ จะเกิด สาธารณภั ย ขึ้น ในพื้ น ที่ ที่ มี
ความเสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงแจ้งเตือนภั ย
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
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๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่ อ มี ก ารยื น ยั น ข้ อ มู ล ว่ ามี โอกาสเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น และประชาชนในพื้ น ที่
อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ ป ลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น ทั้ งนี้ ให้ น าแนวทาง มาตรการ และขั้น ตอนการปฏิ บั ติ จ าก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงได้นาระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สี แ ดง หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะอั น ตรายสู งสุ ด ให้ อ าศั ย อยู่ แต่ ใน
สถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังควบคุม
สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม ที่สถานการณ์
จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็น
ประจา
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า
• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การรับมือ
และอพยพ

การแจ้งเตือนภัย

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย
เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กานั น ผู้ใหญ่ บ้ าน ผู้ น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้ งอาสาสมัครแจ้งเตือนภั ย เพื่ อเตรียมพร้อมเฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 042-414-921
โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 042-414-921
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทาง042-417-235ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข
042-421-014
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
เมื่ อเกิด หรื อ คาดว่าจะเกิ ดสาธารณภั ย ขึ้น ให้ กองอานวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพื่อ ทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อม
ทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการจั ดการสาธารณภั ย ทุ ก ขั้ น ตอน หากในกรณี ไม่ ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์ ส าธารณภั ยตามขี ด
ความสามารถโดยล าพั ง ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลเฝ้าไร่ และ/หรือ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๔ .๑ โค รงส ร้ า งข อ งศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง
แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

ส่วนปฏิบัติการ
- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
ฯลฯ

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอานวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
- งานส่งกาลังบารุง
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒๔

๔.๑.1 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวง มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน า ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค านึ งถึ งความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานเป็ น ส าคั ญ พร้อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น เข้ าควบคุ ม สถานการณ์ ฟื้ น ฟู สู่ ส ภาวะปกติ ค้ น หาและกู้ ภั ย กู้ ชี พ รัก ษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกาลังบารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนิน การ พร้อมทั้งให้การสนับ สนุน สถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒๕

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวง
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
- กองวิชาการและแผนงาน
(เทศบาล)
- สานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)
- ฯลฯ

-

ส่วนปฏิบัติการ
- รองนายก คนที่ 2
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย
- กองช่าง/ส่วนโยธา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
- กานัน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และ 6
- สมาชิกสภา อบต.หนองหลวง
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นาชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
-

ปลัด อบต.หนองหลวง
สานักปลัดอบต.หนองหลวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-20
สมาชิกสภา อบต.หนองหลวง
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ 1
กองสวัสดิการและสังคม
สานักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-20.
สมาชิกสภา อบต. หนองหลวง
อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผ่ ู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

4.2 การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การฉุ ก เฉิ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลหนองหลวงมี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบสาธารณภั ยได้ ตามระเบี ยบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0602/ว 93 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก
(เขตพื้นที่ อปท. และอาเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภั ยขนาดกลาง (เขตพื้ นที่ จังหวัด) โดยผู้อานวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒๖

(๑) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น ในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลื อผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ ผู้ อานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก และแจ้งให้
ผู้ อ านวยการอ าเภอและผู้ อ านวยการจั งหวัด ทราบ ในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ของตน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อานวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่ อเกิดสาธารณภั ยขึ้นในเขตพื้ นที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแห่ งพื้ นที่ ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และ
ให้ นาแผนปฏิบัติการในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิ จารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์ สาธารณภั ยนั้ นเกิ นขีดความสามารถและศักยภาพของท้ องถิ่ นนั้ นๆ
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่ อ มี การประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย แล้ ว หากสาธารณภั ย ที่ เกิ ดขึ้ น นั้ น
เป็ นภัยพิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด
ให้ เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
ดาเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอาเภอเป็นประธาน
มีผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอนั้นหนึ่ งคนส ารวจความเสี ยหายจากภั ยพิ บัติที่ เกิดขึ้นในอาเภอ
ที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)
เพื่ อประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลื อฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นผู้ ส ารวจความเสี ยหายจาก
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่ อเกิ ดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภั ยขึ้ นในเขตองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
แห่งพื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เข้าดาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู้อานวยการ
จังหวัดทราบทันที
(2) กรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด หรื อ คาดว่ าจะเกิ ด สาธารณภั ย อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(3) เมื่อเกิดสาธารณภั ยขึ้น เจ้าพนั กงานที่ ประสบเหตุมีหน้ าที่ต้องเข้าดาเนินการ
เบื้องต้น เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจาเป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิด
แก่บุคคลได้
(4) กรณี เจ้ าพนั ก งานจ าเป็ น ต้ องเข้ าไปในอาคาร หรื อสถานที่ ที่ อยู่ ใกล้ เคี ย งกั บ
บริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หรื อผู้ ค รอบครองอาคารหรื อสถานที่ แล้ ว เว้ น แต่ ไม่ มี เจ้ าของหรื อผู้ ค รองครองอยู่ ในเวลานั้ น หรื อ เมื่ อ มี
ผู้อานวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอานาจ สั่งให้
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองขนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น นั้ น ออกจากอาคารหรื อ สถานที่ ดั ง กล่ าวได้ ห ากเจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ตามความจาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรั บบรรดาความเสียหายอันเกิด
จากการกระทาดังกล่าว
(5) ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทาบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอในพื้นที่
ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ วโมงแรก เน้ น การค้ น หาผู้ รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรั กษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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(2.4) การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาหลั ง ระยะ ๗๒ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนั บสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงได้วางแผนการเผชิญ
เหตุสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ
การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานข้ อ เท็ จจริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งด้ านสถานการณ์
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
โดยคานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหลวง
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจั ดการข้อ มู ล ให้ หั ว หน้ าที ม เป็ น ผู้ น าในการสอบถามส ารวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็ นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อ ยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การฉุกเฉิน องค์ การบริห ารส่ วนต าบลหนองหลวงทราบ มีการบรรยายสรุป ให้ ลู กที ม ทราบ
กาหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่ งการ ผู้ สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต
- ก าหนดเขตและกั นเขตพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ห้ ามไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่ มี ห น้ าที่ และ
ความรับผิดชอบเข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทีจ่ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณี มี สถานการณ์ รุ นแรง ควรจั ดหาอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ นสู งมาใช้
ในการกู้ภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๒๙

ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ลาดับที่

๑
๒

๓
๔

๕
๖

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)

ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921
รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณ์ ให้
042-414921
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวงและ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทราบ
เพื่อจะได้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่ว ยเหลือฯ
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
042-414921
รับมือกับสถานการณ์ภัย
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
042-414921
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุน แรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถ
ของพื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัย
ที่มีความซับซ้อน เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921
แจ้งเตือนประชาชน
ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
(๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต้อ งของการเกิด สาธารณภั ยจาก
042-414921
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(๒) ดาเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
บ่งบอกถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด
(๔) ในกรณี เกิ ด ไฟฟ้ า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓๐

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๗

อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ งรายงานผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุ ดรวบรวมทรั พ ยากรเพื่ อ รอรั บ การมอบหมายภารกิจ ให้ พ ร้อ มใช้ ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่1,11,17,19 มีผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่2,8,9,10,12,13,20มีผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบ
พื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่3,6,7,16,18 มีผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่4,5,14,15 มีผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่ งให้ ห น่ ว ยกู้ ชี พ กู้ ภั ย เข้ า ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบั ติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงก่อ นรับ มอบภารกิ จและพื้ น ที่ รับ ผิ ดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนปฏิบัติการ อบต.หนองหลวง
042-414921

ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921
ส่วนสนับสนุน อบต.หนองหลวง
042-414921

ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921

ส่วนปฏิบัติการ อบต.หนองหลวง
042-414921

การเผชิญเหตุ
ส่วนปฏิบัติการ อบต.หนองหลวง
(๑) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก ให้ ค วามส าคั ญ ในการค้ น หา
042-414921
ผู้รอดชีวิตเป็ น ลาดับ แรก ต่อด้ว ยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

(๑.๑) กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีห น้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่ งการให้ ห น่ ว ยกู้ชีพ กู้ภัยที่ มีศักยภาพเข้าปฏิ บัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่ งการให้ เจ้าหน้ าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสั ตว์เลี้ ยงตามความจาเป็น ของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่โดยทาง
รถยนต์ ห รือ ทางเรือ ได้ ให้ ป ระสานขอรับ การสนั บ สนุ น เฮลิ ค อปเตอร์จาก
หน่ ว ยงานทหารหรื อ ต ารวจในพื้ น ที่ หรื อ พื้ น ที่ ใ กล้ เคี ย งเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จั ดตั้ งศู น ย์ พั กพิ งชั่ว คราวแก่ผู้ ป ระสบภั ยที่ บ้ านเรือ น
เสี ย หายอย่ างเร่ งด่ว นเป็ น ล าดั บ แรก และจั ด ระเบี ยบศูน ย์ พั ก พิ งชั่ ว คราว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมกาลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ ความเสี ย หายให้ เร่ ง
ซ่อมแซมเส้ น ทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้ ว แต่กรณี
ให้ ส ามารถใช้ก ารได้ห รื อจั ดท าระบบส ารองเพื่ อให้ ชุด ปฏิ บัติ การสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน ) ให้ ความสาคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่ ว คราว การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ อาหาร น้ าดื่ ม ยารัก ษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ ป ระสบภัยในเบื้ องต้น เพื่อกาหนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่ า งเกิ ด ภั ย และจั ด ท าบั ญ ชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ้ าหน้ าที่ป ฏิบั ติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณ ฑ์
ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให้เพียงพอ
(๒.๓) จั ด ส่ งปั จ จั ย สี่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต เช่ น อาหาร น้ าดื่ ม
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

อบต.หนองหลวง
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หน้า ๓๒

ลาดับที่

๑๓
๑๔

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร ให้ประชาชนผู้ใช้
เส้ น ทางทราบ จั ด เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจหรื อ อาสาสมั ค รอ านวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้ งศู น ย์ ข้อ มู ล ผู้ ป ระสบภั ย เพื่ อรวบรวมและเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมู ลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสาคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น
อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณี มีผู้ เสี ย ชีวิตจ านวนมากให้ จัด เตรียมสถานที่แ ละอุป กรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บัน ทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจั ดหน่ วยบริการประกัน สั งคมเคลื่ อนที่และให้ บ ริการทาง
การแพทย์
(๓.๓) การประเมิ น สถานการณ์ ภั ย อย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้ องต้น
ความต้องการเบื้องต้น
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก (๑ วั น ) เป็ น ล าดั บ แรกก่ อ น
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชี วิ ต คนก่ อ น ตามด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ให้ ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ยนก าลั งพลเพื่ อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

อบต.หนองหลวง
042-414921

ปกป้ องสถานที่ สาคั ญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรีย น วัด เขตพระราชฐาน ส่วนปฏิบัติการ
แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็ น ต้น และปกป้องระบบสาธารณู ปโภค เช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทมี่ ีการอพยพ)
ส่วนสนับสนุน
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐

อบต.หนองหลวง
042-414921

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓๓

อบต.หนองหลวง
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ลาดับที่

การปฏิบัติ

๑๕

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น
อาหาร เครื่องดืม่ ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ งพื้นที่ ส ารวจและจัดทาข้อมูลความต้องการ
ของผู้ ประสบภัยในเบื้ องต้น และรายงานให้ อาเภอเพื่ อประกอบการร้องขอ
การสนับสนุน และนาไปกาหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น
ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นอาหาร น้ าดื่ ม การรั ก ษาพยาบาล สุ ข อนามั ย และ
การกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ทาหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน กิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดเวลา จึ งเป็ นศู นย์กลางของการติ ดต่อส าหรับสื่ อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ ได้รับ การกลั่ น กรอง และรับรองข้อมูล เพื่ อกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อานาจหน้ าที่ การปฏิ บั ติของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และหรือ ตามบั นทึ ก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ก าหนดให้ มี ส ถานที่ ร องรั บ ศพ เก็ บ รั ก ษาศพ (วั ด และตู้ แ ช่ ศ พ) และ
การเคลื่ อนย้ ายศพ หรื อน าศพไปตรวจพิ สู จน์ เอกลั กษณ์ บุ คคลตามระเบี ยบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
กรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว
เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ยุ ติ แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืน ยัน สถานการณ์ สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติล งแล้ว ให้ดาเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนสนับสนุน อบต.หนองหลวง
042-414921
ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921

ศูนย์ข้อมูล อบต.หนองหลวง
ประชาสัมพันธ์ 042-414921
ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ อบต.หนองหลวง
042-414921

ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
042-414921

อพยพกลับ
ส่วนปฏิบัติการ อบต.หนองหลวง
กรณี ส ถานการณ์ส าธารณภัย ยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์
042-414921
สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ ผู้นาชุมชนหรือกลุ่มผู้นาอพยพรีบแจ้งผู้อพยพ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบ
และล าดั บ ก่ อ นหลั งการอพยพกลั บ พร้อ มทั้ งประสานงานกั บ เจ้ าหน้ า ที่
ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1

หน้า ๓๔

การปฏิบัติ

ลาดับที่

๒๑

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย ส่วนอานวยการ อบต.หนองหลวง
ซ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
042-414921
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า งเคี ย งหรื อ อ าเภอ ให้ ป ระสานขอรับ การ
สนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเฝ้าไร่
และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอเพื่อดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
เตรี ย มความพร้ อ มด้ านระบบและเครื่องมื อ สื่ อ สาร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองหลวง
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงเป็นผู้กากับดูแล
และใช้งานความถี่วิทยุ กลางเพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลางสาหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วน
ราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ และภาคเอกชน ส าหรั บ การประสานงาน ด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสาร
อื่นๆ ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติ
โดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 042-414921
๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่

ลาดับที่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

1.

กองคลัง

-

-

042-414921

-

-

2.

กองการศึกษา

-

-

042-414921

-

-

3.

กองช่าง

-

-

042-414921

-

-

4.

กองสวัสดิการ

-

-

042-414921

-

-
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กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 โทรศัพท์ 042-421014
กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
โทรศัพท์ 042-417235

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
โทรศัพท์ 089-8611512
สายด่วน ๑๖๖๙

การไฟฟ้าภูมิภาค
สาขาโพนพิสัย
โทรศัพท์042-471366

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาโพนพิสัย
โทรศัพท์.042-471029

โทรศัพท์ 042-414921

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเฝ้าไร่
โทรศัพท์042-417233

สถานีตารวจภูธร
เฝ้าไร่
โทรศัพท์
042-417236

หน่วยกู้ภัยโพนพิสัย
โทรศัพท์ 098-215-2945

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็ น ระบบและกระบวนการกระจายข้ อมู ล ข่ าวสารที่ เกิด หรือ คาดว่าจะเกิด สาธารณภั ยขึ้ น
ให้ ส่ ว นราชการและประชาชนได้ รั บ รู้ แ ละเข้ าใจสถานการณ์ โดยผ่ านช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ก าหนดไว้ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและ
ลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงเป็นหน่วยงานหลัก
ดาเนินการ ดังนี้
๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพื่อทาหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุก เฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสาหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ ได้รับ การกลั่ นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่ อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ เกิดความถูกต้อง
รวดเร็ ว เป็ น ปั จ จุ บั น และต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะควรต้ อ งเข้ า มาอยู่ ร วมกั น
ในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
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๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ ขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.5.๓ ประชาสั ม พัน ธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ชัด เจน ทัน เวลา ถูกต้อ ง และเข้าใจง่าย เป็น ข้อมู ล
ที่บอกถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่ เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือ
ต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัย
และพื้น ที่ข้างเคีย ง โดยสื่อ ข่ายการสื่ อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
๔.5.4 จัดให้ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงบัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน
รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ภัยหรือจากการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๔.5.5 กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.6 การอพยพ
เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใ ดและการอาศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ นั้ น
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้ น ที่ อย่ างเป็ น ระเบี ย บ ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การอพยพไม่ ต่ ากว่า ๑๒ ชั่ ว โมงก่อ นเกิ ด สาธารณภั ย และจัด ให้ มี
กองกาลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นาชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตั ด สิ น ใจอพยพในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงก าหนดให้
นายก อบต.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงในฐานะผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม
กากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคาสั่งของผู้อานวยการท้องถิ่น โดยมี องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหลวงเป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์
ไปยั ง นายก อบต.องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลหนองหลวงในฐานะผู้ อานวยการท้ องถิ่น เบอร์โทรศัพ ท์ 042414914
๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อานวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้
จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เท่าที่จาเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ
ก่อนออกจากบ้ านเรื อนให้ น ากระเป๋ าที่ จัดเตรียมไว้ติดตั ว ไป ปิ ดบ้ านเรือนให้ มิดชิดที่ สุ ดเท่าที่จะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.6.๓ หน่ ว ยอพยพ ต้ อ งศึ ก ษาเส้ น ทางที่ จ ะเข้ า สู่ พื้ น ที่ เป้ า หมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสาหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
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จั ด แบ่ งประเภทของบุ ค คลตามล าดั บ ความเร่งด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้
๔.6.4 จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้า ที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูล กลับมารายงานให้ ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ ผู้อพยพ
เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.6.5 ให้หน่วยงานอพยพอานวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.6.6 รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อ
ทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้
ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง ให้ได้ผลดี
จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให้ กองสวัส ดิ การและสั งคมหรือกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม (กรณี เทศบาล) หรือส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่ เกี่ย วข้อ งในการสนับ สนุน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุป กรณ์ ระบบสื่ อ สาร ระบบ
สาธารณู ป โภค รวมทั้ งประสานงานกั บ กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและจังหวั ด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยคานึงถึงแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
เป็นสาคัญ
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอานวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ งภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ ายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒. การจัดการพื้นที่ ของศูนย์พักพิ งชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็ น แก่ ก ารด ารงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยู่ ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ วย ต้ อ งไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหาร เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และ
ยารักษาโรค
๒. ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ท าหน้ า ที่ ป ระสานกั บ ผู้ ป ระสบภั ย
ใน ก ร ณี ที่ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ต้ อ ง ก า ร
ความช่วยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
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๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงจะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเ คราะห์ ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยมากภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเกิ ด ภั ย เป็ น การประเมิ น แบบคร่ าวๆ ในการให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลาดับความสาคัญก่อน – หลัง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด้าน ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดาเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดาเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้ นาข้อมูล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทา
รายงานสรุ ป เสนอผู้ อ านวยการท้ องถิ่น เพื่ อบริห ารจั ดการทรัพ ยากรที่ มีอยู่ ให้ เกิ ดความเสมอภาคและทั่ วถึ ง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ตารางที่ 4-2 : การประเมิน ความเสียหายและความต้อ งการความช่ วยเหลื อ (Damage and
Need Assessment : DANA)
ระยะที่ 0
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน
เตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดภัย

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบเบื้องต้น : การประเมินแบบรวดเร็ว
(rapid assessment)

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ : การประเมิน
แบบละเอียด (detailed assessment)

ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จาเป็น
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมความพร้อม
ส าหรั บ การประสาน
การป ระเมิ น : การ
เต รี ย ม ข้ อ มู ล ทั่ วไป
(บทที่ 1)

การประเมิ น เบื้ อ งต้ น : เป็ น การประเมิ น แบบ
คร่าวๆ ในการให้ ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้
ทั น ต่ อ ความต้ อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น ล าดั บ
ความสาคัญ ก่อน – หลัง และรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ สิ่งที่ ควรปฏิบั ติหลังจากเกิดภัย ทั้งด้าน
ผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่าความ
เสี ย หายทางกายภาพ โครงสร้ า งทางสั ง คม
ประมาณการด้านการเงิน และวั สดุ อุ ป กรณ์ ที่
จะต้ อ งใช้ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และความ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาด าเนิ น การประเมิ น ความเสี ยหายและ
ความต้องการในแต่ละด้าน
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ทั้ งนี้ ตั วอย่ างแนวทางปฏิ บั ติ ในการประเมิ นความเสี ยหายและความต้ องการความช่ วยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัว อย่า ง) แบบประเมิน ภัย พิบัติขั้น ต้น
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความเสียหาย
และความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment – MIRA)
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองหลวง
พิจารณาเห็นว่า มีความจาเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดาเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบี ย บกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารว่ า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(4) ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการรับ เงิน หรือ ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริจาคให้ ท างราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ บริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และก าหนดสถานที่ เก็ บ รั ก ษา
สิ่งของบริจาค
๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
ระเบียบ
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค
๔.๙.๓ จั ด ท าบั ญ ชี ก ารรั บ -จ่ า ย สิ่ ง ของบริ จ าคไว้ เป็ น หลั ก ฐาน เพื่ อ ควบคุ ม ระบบข้ อ มู ล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
และส่งมอบสิ่งของบริจาค
๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของสถานการณ์ ส าธารณภั ย อย่ างใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่ งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์ คลี่ คลายกลั บสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น รายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อานวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พื้นที่
อาศัยของตนเองต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงให้
ส่ งมอบภารกิจ ที่ ต้องด าเนิ น การต่อให้ ห น่ วยงานที่รับผิ ดชอบตามภารกิจของหน่ วยงานนั้น ต่อไป เพื่ อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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๔.๑1 การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นาชุมชน
หรือผู้นากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ
โดยการจั ด ระเบี ย บและล าดั บ ก่ อ นหลั ง ของการอพยพกลั บ อย่ างเป็ น ระบบไปสู่ พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของตนเอง
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงแบ่ งประเภทของส่ ว น
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตามลาดับและความจาเป็นเร่งด่วน
พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดาเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ
๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้ อานวยการซึ่งรับ ผิ ดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงนั้น
(2) กรณีผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอ
หรือผู้อานวยการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบั ติห ลั งเกิดภั ย (ฟื้ น ฟู ) เป็นการดาเนิ นการภายหลั งจากที่ภ าวะฉุกเฉินจากสาธารณภั ย
บรรเทาลง หรื อ ได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว เพื่ อ ปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การด ารงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ พัฒ นาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื ้น ฟู ซึ ่ง ห ม าย รว ม ถึง ก ารซ่อ ม ส ร้า ง (Reconstruction) แ ล ะก ารฟื ้น ส ภ าพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสาคัญของการฟืน้ ฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่ วม
ในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ
พิจารณาความเสี่ยงต่ อภัยในการฟื้น คืน สภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้ งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ ให้ ดีกว่ าและปลอดภัยกว่ าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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กองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ การบริ ห ารส่ วนตาบลหนองหลวงจะ
ดาเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้
๕.๑ การสารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึง
ระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัด
สิ่งปฏิ กูล เป็ น ต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพื่ อเป็นข้อมูลในการฟื้ นฟูและกาหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและ
กาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหลวงส ารวจประเมิ น ความจ าเป็ น ในการฟื้ น ฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณ ภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ ส ารวจและประเมิ น ความจ าเป็ น ในการฟื้ น ฟู ภ ายหลั ง เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย
ควรสารวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมู ลการฟื้นฟู ผู้ ประสบภั ย เช่น ด้ านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พั กพิ ง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้ อ มู ล การฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถานศึ ก ษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๕.๑.๔ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
จัดตั้งคณะทางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนิ น การฟื้ น ฟู โครงสร้างพื้ น ฐานที่ เสี ย หายในเบื้ องต้ น โดยงบประมาณที่ อยู่ ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ( คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) )
การประเมิน ความเสี ย หายและความต้องการความช่ว ยเหลื อ จะต้อ งมีความเชื่อมโยงกั บ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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๕.๒ การฟื้นฟู กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวงมีแนวทางปฏิบัติการฟื้นฟู ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงสารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้
(๑.1) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(1.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือ
จากภายนอก
(1.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2) สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(2.๑) ข้อมู ล การฟื้ นฟู ผู้ ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ล ะด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่อ งใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบ าล เป็นต้น โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒.2) ข้อมูลการฟื้ นฟูพื้นที่ ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่ อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
(3) องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองหลวงจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยประสานกับ อาเภอและจังหวัด ให้ ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ ความ
ช่วยเหลือและ ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
(4) ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่ งส ารวจความเสี ยหายจากภัย พิ บั ติก รณี ฉุกเฉิน โดยเร็ว เพื่ อ พิ จารณา
ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย ตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก ระทรวงการคลั งกาหนด และรายงานผลการส ารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(5) ในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายมี มู ล ค่ ามากกว่ าวงเงิน ที่ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด มี อ านาจอนุ มั ติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
(6) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจาเป็นในเบื้องต้น ให้ ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย แห่ ง ชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ
สนองความต้องการที่จาเป็น ของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้าขึ้นอีก
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็ นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ป้ องกัน ควบคุมโรค และการฟื้น ฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจาเป็น โดยให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลหนองหลวงเป็นหน่วยงายหลั ก และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(1.1.1) แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัย
และความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
(1.1.2) ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(1.1.3) ให้ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย และ
ทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
(1.1.4) จัด ให้ มีก ารรัก ษาพยาบาลแก่ ผู้ ป ระสบภั ย อย่างต่ อเนื่ อ ง
จนกว่ า จะหายกลั บ มาด ารงชี วิ ต ได้ ต ามปกติ รวมทั้ ง จั ด การที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราว และระบบสุ ข าภิ บ าล
แก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
(1.1.5) ให้ ก ารสงเคราะห์ แก่ ค รอบครั ว ของผู้ ที่ ประสบภั ย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
ต่อไปได้ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพ
ให้แก่บุคคลในครอบครัว
(1.1.6) เลี้ยงดูผู้ ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก
เช่น ดูแลเด็กกาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่ า วและประชาสั ม พั น ธ์ ข่ าวสารต่ อ สาธารณชนให้ ท ราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ สาธารณ ภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกาหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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(๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
ภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ด าเนิ น การโดยแขวงทางหลวงหนองคายและแขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย
- ระบบไฟฟ้า
ดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคจังหวัด หนองคายและการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ ราชการ โรงเรียน สถานศึก ษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผั งเมือง การจั ดหาแหล่ งน้ าอุป โภคบริโภค การจัด ท าภู มิทั ศ น์
ดาเนิ น การโดยส านั กงานโยธาธิการและผั งเมื องจังหวัด หนองคาย ส านั กชลประทานหนองคาย โครงการ
ชลประทานหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดาเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน
ชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) การฟื้ น ฟู โครงสร้ างพื้ น ฐานต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิต เช่ น
ประปา ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
(1.2) การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน
(๒) ส าหรั บ การฟื้ น ฟู ร ะยะยาว เป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัย
ที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1
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และการลดความแตกต่ า ง การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในการวางแผน และการก าหนด
การประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
(2.2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดาเนินการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย
ถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้าง
ความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้ง นี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
อีก
(2.3) องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลหนองหลวง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
วางแผนและดาเนินการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและทรัพย์สิน ทางประวัติศาสตร์ ในการ
ดาเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ
บุคคลและชุมชน ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหนองหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลั ง การเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก กรณี ที่ เกิ น ขี ด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลาดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่เป็ น เครือข่ายให้ ส นั บ สนุ น แผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองหลวง ที่กาหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ไปสู่การปฏิบัติ
6.๑ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
พ.ศ. ๒๕๖1 ได้จัดทาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕8 มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล
โดยมีแนวทาง ดังนี้
ลาดับ
ที่

การดาเนินการ

๑

ด าเนิ น การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองหลวง พ.ศ.
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องตนเอง เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาธารณภั ย และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพื้นที่
จั ดให้ มี การประชุ มกองอานวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองหลวง อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
กลไกและเวทีในการ บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วม
วิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
มีส่วนร่วมกับอาเภอเฝ้าไร่ และจังหวัด หนองคาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมการ
ท างานอย่ างประสานสอดคล้ อ ง โดยจัด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น การ
ดาเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสารวจประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่
ทาให้เกิดภัย เป็นต้น

๒

๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- สนง.ปภ.สาขาจังหวัด
หนองคาย
- สนง.ปภ.จว. หนองคาย
- ศูนย์ ปภ. เขต 14
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ลาดับ
ที่

๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
การจัดทาแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง - องค์การบริหารส่วน
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกองอานวยการป้องกันและ ตาบลหนองหลวง
บรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ทดสอบและฝึ ก ความช านาญร่ ว มกั บ - สนง.ปภ.สาขาจังหวัด
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนองคาย
- สนง.ปภ.จว. หนองคาย
การดาเนินการ

- ศูนย์ ปภ. เขต 14
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- สานักงานจังหวัด
หนองคาย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- สานักงานจังหวัด
หนองคาย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๕

จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินภารกิจ
เช่น งบพัฒ นาจั งหวัด งบพัฒ นากลุ่ มจังหวัด ส านักงานกองทุนสนับ สนุน การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคม องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล โดยให้ เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น การลด
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย แก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่า งมีส่ ว นร่ว ม
แบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อม ประกอบกับให้มี
ความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการ
เสนอขอรับ การสนั บ สนุ นงบประมาณตามภารกิจของอาเภอ/องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น เพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ต่อไป
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - องค์การบริหารส่วน
สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการก าหนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ตาบลหนองหลวง
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่

๗

๘

สนับสนุน กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทา - องค์การบริหารส่วน
สาธารณภั ย ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น เพื่ อ เป็ น กรอบปฏิ บั ติ ง านในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ตาบลหนองหลวง
ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
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ลาดับ
ที่

การดาเนินการ

๙

การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลาง
และระดับพื้นที่ การกาหนดให้จัดทารายงานผลการดาเนิน งานให้ผู้อานวยการ
จังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ
ขึ้น ไปทราบเป็ น ประจ าทุ ก ปี รวมทั้ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลการน าแผน
ปฏิบั ติการในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริห ารส่ วนตาบล
หนองหลวง ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณา
แนวทางปรับปรุงแผนฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง
- สนง.ปภ.สาขา
หนองคาย
- สนง.ปภ.จ. หนองคาย
- ศูนย์ ปภ. เขต
หนองคาย
- สานักงานจังหวัด.
หนองคาย

ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็นกระบวนการดาเนินงานด้านการกากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
หรือประเมิน ว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ห รือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
กาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดาเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดาเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย
ที่กาหนดแค่ไหนเพีย งไรแล้ ว ยั งสามารถช่ว ยให้ วิเคราะห์ เพิ่ มเติ มให้ ท ราบปั จจัยเหตุแห่ งความส าเร็จและ
ความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการต่อไปได้
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง แนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกาหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกาหนดเป้าหมายและพื้นที่จัด เก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง กาหนดขึ้นมา

จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให้ผู้อานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อานวยการอาเภอเพื่อรายงานผล
ต่อไปยั งผู้ อานวยการจั งหวัด ผู้อานวยการกลางและผู้ บังคับบัญ ชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุง แนวทางการดาเนินงานต่อไป
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การจัดทารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายการจัดการสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหลวง ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็ นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิ ธี ปฏิบั ติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ งการนาสิ่งที่ได้
มี ก ารคิ ด ค้ น หรื อ ค้ น พบมาพั ฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการด าเนิ น งาน กระบวนการด าเนิ น งาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดาเนินการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรี ย นรู้ ทั้ ง ก่ อ นการด าเนิ น การ ระหว่ า งด าเนิ น การ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
การดาเนินการ โดยมีแนวทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
6.3.1 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้ าน
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มกั บ
สถาบั น การศึกษา ภาคเอกชน และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒ นาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ให้เหมาะสม
6.3.2 ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสาคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหลวง เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3.3 จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
ได้ ด าเนิ น การตามกระบวนการที่ ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บั ติ การในการป้ อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผน หรือมีสถานการณ์ สาธารณภัยที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมี
นวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวง พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
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