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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกไทย อำเภอ 

ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๔๘๐ ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลโคกปีบ   อำเภอศรีมโหสถ     จังหวัดปราจีนบุรี 
        ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหัวหว้า    อำเภอศรีมหาโพธิ์    จังหวัดปราจีนบุรี 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกปีบ    อำเภอศรีมโหสถ      จังหวัดปราจีนบุรี 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกไทย ๗ 
หมู่บ้าน ไดแ้ก่  
   หมู่ที่ ๑ บ้านสระข่อย           ประชากรชาย   ๖๕๗   คน   หญิง   ๗๓๑   คน     รวม   ๑,๓๘๘    คน 
   หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมอญ          ประชากรชาย   ๒๓๑    คน   หญิง   ๒๔๖   คน     รวม      ๔๗๗   คน 
   หมู่ที่ ๓ บ้านโคกไทย           ประชากรชาย   ๓๖๒    คน   หญิง   ๓๙๗   คน      รวม      ๗๕๙   คน 
   หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกตุ         ประชากรชาย   ๓๖๖    คน   หญิง   ๓๙๙   คน      รวม     ๗๖๕    คน 
   หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งตะเคียน      ประชากรชาย   ๙๗๔    คน   หญิง   ๙๖๔   คน      รวม    ๑,๙๑๑   คน 
   หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแสง        ประชากรชาย   ๑๕๑    คน    หญิง   ๑๔๔   คน      รวม      ๒๙๕   คน 
   หมู่ที่ ๗ บ้านโคกพนมดี        ประชากรชาย   ๗๐๗    คน    หญิง   ๗๘๒    คน     รวม   ๑,๔๘๙  คน 
                                               รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น   ๗,๐๘๔   คน          

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๐๘๔  คน 

จำแนกเป็น เพศชาย    ๓,๔๒๑   คน  เพศหญิง   ๓,๖๖๓   คน 
จำนวนเด็ก(อายุ ๐-๑๐ปี) เด็กชาย        คน เด็กหญิง        คน 
จำนวนผู้สูงอายุ(อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) เพศชาย  ๕๑๗  คน  เพศหญิง ๖๘๑ คน 
จำนวนผู้พิการ เพศชาย  ๕๐  คน  เพศหญิง  ๒๔  คน 
จำนวนสตรีมีครรภ์           คน 
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง   1๘     คน 
จำนวนครัวเรือน     ๓,๖๖๓     ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง ประมาณ 3๐๐ คน 
เพศชาย  180    คน   เพศหญิง   120   คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๐ 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓              

    ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
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๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประมาณร้อยละ ๕๐

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  
รองลงมาได้แก่ ด้าน ค้าขาย ประมาณร้อยละ ๒๕   
ด้านอื่นๆ ประมาณร้อยละ ๒๕ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก  
เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 50,๐๐๐ บาท 
  
๑.๑.๕ สถานที่สำคัญ (ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์) 
         

พ้ืนที่ สถานที่สำคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 สถานที่ราชการ ไม่มี 

สถานบริการสาธารณสุข  
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย โรงเรียนวัดสระ
ข่อย 
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดสระข่อย วัดสระมรกต 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

 
 
13.882280,101.406721 

หมู่ที่ 2 สถานที่ราชการ ไม่มี 
สถานบริการสาธารณสุข ไม่มี 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสว่าง โรงเรียนวัดแสงสว่าง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดแสงสว่าง  
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

 
 
13.843636,101.418078 
   

หมู่ที่ 3 สถานที่ราชการ ไม่มี 
สถานบริการสาธารณสุข ไม่มี 
สถาบันการศึกษา ไม่มี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา ไม่มี 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

 

หมู่ที่ 4 สถานที่ราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองเกตุ 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ 
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดหนองเกตุ 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

13.830345,101.466896 
13.830345,101.466896 
 

หมู่ที่ 5 สถานที่ราชการ ไม่มี 
สถานบริการสาธารณสุข ไม่มี 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียนบ้าน
โป่งตะเคียน 
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโป่งตะเคียน สำนักสงฆ์บ้านคีรีบุยาวชัยโสพล 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

 
 
13.821284,101.493061 

หมู่ที่ 6 สถานที่ราชการ ไม่มี 
สถานบริการสาธารณสุข ไม่มี 
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สถาบันการศึกษา ไม่มี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา ไม่มี 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ บ่อท้ิงขยะ อบต โคกไทย 

 
 
13.835503,101.487581 

หมู่ที่ 7 สถานที่ราชการ ไม่มี 
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกพนมดี 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี โรงเรียนบ้าน
โคกพนมดี 
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโคกพนมดี 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ ไม่มี 

 
 
13.848682,101.493707 

รวม สถานที่ราชการ  1  แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข  2  แห่ง 
สถาบันการศึกษา  9  แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา  7  แห่ง 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ  1  แห่ง 

 

  
 
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค (ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์) 
        

พ้ืนที่ สถานที่สำคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 ไฟฟ้า จำนวน       แห่ง 

ประปา จำนวน 5  แห่ง 
ถนน จำนวน  13  สาย 
รถโดยสาร จำนวน  1  สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน   แห่ง 

 
 
 
 

หมู่ที่ 2 ไฟฟ้า จำนวน      แห่ง 
ประปา จำนวน 2 แห่ง 
ถนน จำนวน 8 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน  แห่ง 

 

 
 
  

หมู่ที่ 3 ไฟฟ้า จำนวน   แห่ง 
ประปา จำนวน 1 แห่ง 
ถนน จำนวน 8 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน  แห่ง 

 
 
 

หมู่ที่ 4 ไฟฟ้า   จำนวน      แห่ง 
ประปา จำนวน   3 แห่ง 
ถนน    จำนวน   5 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน  แห่ง 
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พ้ืนที่ สถานที่สำคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 5 ไฟฟ้า จำนวน     แห่ง 

ประปา จำนวน 10  แห่ง 
ถนน จำนวน 16 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน   แห่ง 

 
 
 

หมู่ที่ 6 ไฟฟ้า จำนวน      แห่ง 
ประปา จำนวน 2 แห่ง 
ถนน จำนวน 2 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน   แห่ง 

 
 
 
  

หมู่ที่ 7 ไฟฟ้า จำนวน      แห่ง 
ประปา จำนวน 5 แห่ง 
ถนน จำนวน 14 สาย 
รถโดยสาร จำนวน   สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน   แห่ง 

 
 

 

รวม ไฟฟ้า   จำนวน          แห่ง 
ประปา จำนวน   28   แห่ง 
ถนน    จำนวน   66   สาย 
รถโดยสาร จำนวน  2  สาย 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน  1  แห่ง 

 

      
๑.๑.๗ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และอำเภอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้
ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข   ๓๑๙ 

 
  ๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ำลำคลอง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่  ราบลุ่ม/
เชิงเขา  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลองโคกมอญ ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี    ๑   ถึงหมู่ท่ี   ๓ 
        คลองชวดโพธิ์  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี    ๔   ถึงหมู่ที่   ๗ 

 
    ๑.๒ ประวัตกิารเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

          สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ส่วนใหญ่
เกิดภัยจาก  ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก พื้นที่ราบลุ่มติดเชิงเขา โดยเฉพาะในพ้ืนที่
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หมู่ที่  ๕   บ้านโป่งตะเคียน ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและ

สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๘        
๒๕๕๙        
๒๕๖๐ ๒ ม.๑ , ม.๒      
๒๕6๑ ๒ ม.๓ - - - - - 
๒๕6๒ ๒ ม.๑ , ม.๒ - - - - - 
รวม ๖ ๓ - - - - - 

      

        
 

                             (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕๘      
๒๕๕๙      
๒๕๖๐      
๒๕6๑      
๒๕6๒ ๒ ๑,๒,๓,๗ - ๗๗ - 
รวม ๒ ๔ - ๗๗ - 
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                              (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 

พื้นที ่ 
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จำนวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
๒๕๕๘       
๒๕๕๙       
๒๕๖๐       
๒๕6๑ ๒๑ ม.๑ , ม.๕ ๔๐ - - - 
๒๕6๒ ๓๐ ๓,๔,๕,๖,๗ ๖๐ - - - 

รวม ๕๑ ๕ ๑๐๐ - - - 

      

 

 

 

                             (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๘       
๒๕๕๙       
๒๕๖๐       
๒๕6๑ ๗ ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ - - - - 
๒๕6๒ ๔๐ ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ - - - - 
รวม ๔๗ ๗ - - - - 
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     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จำนวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕๘ 

     
๒๕๕๙ 

     
๒๕๖๐ 

     
๒๕6๑ 

- - - - - 
๒๕6๒ 

- - - - - 

รวม - - - -  

 
 
 
 

๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
 

 

ลำดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
2 อัคคีภัย ไฟไหม้ทุ่ง 
3 อุทกภัย น้ำท่วมขังรอการระบาย 
4 วาตภัย ลมแรง 
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๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจำ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณ
ภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
 
ตารางที่  ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จึงทำปฏิทินสาธารณ
ภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับ 

การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

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

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕6๓ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕6๓ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็น
ลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                     ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อยางยั่งยืนประกอบ 
ดวย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดย
การวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้
เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
     เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี           
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ           
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  (โครงการที่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
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       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

- ฯลฯ 
         (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ดำเนินการสำรองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย นำเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไป
ตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย  

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณ เหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจำ
เป็นไปตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่าย
เพิ่มเติม  

งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

งบประมาณประเภทเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ/
จังหวัด 
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   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   
การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน องค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกไทย จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย ต้อง
มีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 

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

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่ จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหน้ าที่ บั งคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม  กำกับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรี ยมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
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      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมี
นายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ 

           (๖.๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล  ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่
ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับ    การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและ
ผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 
ผู้อำนวยการอำเภอ 

(นายอำเภอ) 
 

 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อำนวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อำนวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อำนวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อำนวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ

เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ขึ้น โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพ่ือทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย ในพ้ืนที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          
สาธารณภัยได้โดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอ(นายอำเภอ)  
เสนอต่อผู้อำนวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอำเภอ ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก         
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

 
 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  และ    
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย รายงาน
ผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกปีบ ให้สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบให้
ผู้อำนวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึน เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่ อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทย  (กรณีเกิด สาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัว ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ฉบับนี้ 
มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ตามแนวทางใน
การดำเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม  ความพร้อม โดย
กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

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

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่ จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    

ขั้นที่ ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
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ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จึงกำหนดให้จัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าสำรวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่ง
การในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
                               (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)                       
                                    (๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  
                                    (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ                 
                               (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  มีพ้ืนที่ 46 ตารางกิโลเมตร สาธารณภัย
ที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจากอุทกภัย จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพ้ืนทีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ที่ใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กำแพง ประตูระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งกำลังบำรุง 
ป้ายสัญญาณ ฯลฯ ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่        
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
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ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทำความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพ่ือให้มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ำ เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยจะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน 
ดำเนินการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้ อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
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         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งนี ้ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔ ) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทย  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนที่
รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน               
การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง 
ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่
มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เท่าท่ีจำเป็น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทย  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นขั้นต่ำของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น 
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   ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 : ข้อพจิารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จำเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ทำงาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทยจะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ที่
มีความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
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   (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ  หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือดำเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กำหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย   

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที ่๓ พ้ืนที่หลุมต่ำ วางท่อระบายน้ำ 
ภัยแล้ง หมู่ที่ หมู่ที ่ หมู่ที ่5 ฝนทิ้งช่วง รถส่งน้ำ 
วาตภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที ่4 ลมแรงบ้างครั้ง แจ้งเตือน 
อัคคีภัย หมู่ที่..... หมู่ที่..... หมู่ที่ 7 ไฟไหม้ทุ่ง ดับเพลิง/แจ้งเตือน 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที่  หมู่ที ่ หมู่ที่ ๗ มีโรงงาน แผนป้องกันเคมีในสถาน
ประกอบการ 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 
  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย   

 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ที่   
 
 
 
หมู่ที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที ่3 

- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย 
พ้ืนที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ำ โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 3 
 
 

 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเป็น
ประจำทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจำ 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ได้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแล้ง หมู่ที ่  
 
 
 
 
หมู่ที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ำ   
ในปริมาณมากและต่อเนื่ องทั้ งปี  
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 4 
 
- แหล่งกักเก็บน้ ำเพ่ือการเกษตร  
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ ำ ล ำค ล อ งตื้ น เขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 5 
 
 

- มี เขื่อนหรือแหล่งน้ ำ
และระบบชลประทาน  
ที่ด ี
 
- ขุดลอกแหล่งน้ ำเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทำให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

หมู่ที ่5 - มีการบุกรุกทำลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ที่   
 
 
 
หมู่ที่
๑,๒,๗  

 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที ่4 

- ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โดย ทั่ ว ไป      
อยู่ ภ าย ใต้ อิทธิพลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
 
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบำรุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รั บ ป รุ งแล ะ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได ้

อัคคีภัย หมู่ที่   
 
 
 
หมู่ที่ 7 

 - ป ระชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนที.่ 
 
- ประชาชน ไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจำ
ทุ ก ปี  และ ให้ ค ว าม รู้
เกี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ที ่   
 
 
 
หมู่ที ่7 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

 
หมายเหตุ : ตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ)  
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   ๓.4 การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้

เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิด
ภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่ อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ำกว่า 
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

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

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้  ให้นำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก            
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

กำลั งควบคุมสถานการณ์ ให้ อพยพไปยั งสถานที่ ปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่ สถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น  ให้ จัด เตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจำ 
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๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จัด
ชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยทางโทรศัพท์หมายเลข 037-218936 วิทยุสื่อสาร 
ความถี่ 162125 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 037-218936 
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 037-454416-20 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
และวิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.475 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1784 
 
 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจง้เตือนภยั    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝ้าระวังระดับนำ้ใน   
  แม่น้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนว่ยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอำนวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

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

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไทย จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 
ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ 
และ/หรือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภยั 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสยีชีวติ 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การขา่ว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจยัสี่ที่จำเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชัว่คราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 
- งานส่งกำลังบำรุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทย  มีดังนี้ 

 (1) คณะที่ปรึกษา/ผู้ เชี่ ยวชาญ  มีหน้ าที่  ให้ ข้อ เสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพ่ือให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผู่้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และอำเภอ และพ้ืนที่ประสบสา

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- ปลัด อบต 
- สำนักปลัดอบต.  
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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ธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) โดยผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพ้ืนที่นั้น ในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพ่ือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายจากภัย
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พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง
พื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที ่และผู้อำนวยการ
จังหวัดทราบทันท ี 
     (2) กรณีที่พ ื้นที่ที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ 
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
        (3) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการ
เบือ้งต้น เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ ยงได้  ให้ เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน์ ในการคุ้มครองชี วิตหรือป้องกัน           
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
           (4) กรณีเจ้าพนกังานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณ
ที่ เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยให้กระทำได ้ต ่อเมื่อได ้ร้บอนุญาตจาก              
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ สั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว  
       (5) ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไทย  ในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก  เน้นการค้นหาผู้ รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
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         (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ได้วางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยคำนึงถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกดิขึ้น     
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจข้อมูล
สถานที่  สิ่งที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนด
พ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
         (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
        - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย         
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ ให้กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือจะได้
เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด 
092-3865885 

๓ ออกสำรวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด 
092-3865885 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
 
  (๔) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 
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๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกัน,กองช่าง
098-4935395 

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

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกนั,กองช่าง
098-4935395 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน งานป้องกัน,กองช่าง
062-5419465 

๑๐ กำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น  4  โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1  มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 2  มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 3  มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 รับผิดชอบพื้นท่ี 
    โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 4,5,6,7 มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไทย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกัน     
098-4935395 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสำคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลำดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกัน     
098-4935395 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๖ 
 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจำเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณี พ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่      
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตำรวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสำคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่ างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จำเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้ รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานป้องกัน     
098-4935395 
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ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสำคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลำดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานป้องกัน     
098-4935395 
 
 
 
 
 
 

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

ส่วนปฏิบัติการ กองช่าง         
098-4935395 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน กองช่าง          
062-5419465 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น 

ส่วนสนับสนุน สำนักปลัด       
062-5419465 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๓๘ 
 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย  
๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อำเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
รว่ม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

สำนักปลัด 
095-2534430 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกัน      
098-4935395 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ งานป้องกัน     
098-4935395 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยให้ร้องขอ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอให้
ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอำนวยการ สำนักปลัด  
092-3865885 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 

หมายเหตุ  :  การกำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   
    ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร กอปภ. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 
มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุ 162.125 เพ่ือใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
สำหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไทย 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้ งศูนย์สื่ อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ อำเภอศรีมโหสถ
หมายเลขโทรศัพท ์037-276124 โทรสาร 037-276124 
 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียก
ขาน 

ความถี่
วิทยุ 

โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อบต.โคกปีบ ศูนย์โคกปีบ 162.125 037-276271   

2 อบต.ไผ่ชะเลือด ไผ่ชะเลือด 162.125 037-563265   

3 ปภ.ปราจีนบุรี ป้องกัน 162.475 037-454416   



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลโคกไทย 

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๗๐๘๙ 
 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอำนวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอศรีมโหสถ 

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔ 
 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบหิารส่วนตำบล

โคกไทย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

           ความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๑๒๕ MHz 
 

เทศบาลตำบลโคกปีบ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๔๔ 

 

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.โคกปีบ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๒๗๑ 

 
มูลนธิิร่วมกตัญญจูังหวัด

ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๒๑๓๔ 

 

กองอำนวยการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดปราจีนบุรี 
 โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๕๔๔๑๖-๒๐ 

 การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาอำเภอศรีมโหสถ 

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๒๖ 
 

สถานีตำรวจภูธร
อำเภอศรีมโหสถ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-

๒๗๖๑๒๓ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๔๑ 
 

  ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพ่ือทำหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น  จะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้
บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจาก
พ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก ำลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑ ) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  กำหนดให้
นายกเทศมนตรี/  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ในฐานะผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
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     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม 
กำกับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยมีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศพัท์ 096-8799399 
  ๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้
จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เท่าที่จำเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ 
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้นำกระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ
ผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่ วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว้ 
  ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ 
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้     ผู้อพยพ
เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอำนวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ได้แก่ 
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดยให้คำนึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
สำคัญ 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอำนวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องใช้ที่
จำเป็นแก่การดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่ งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก รณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จำเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ 
ทีจ่ะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล           
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตารางที่ ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟ้ืนฟูที่จำเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิน้สุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห ์

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร้อมสำหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้ องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเนื่อง ทั้ งนี้  จำเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

  ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial 
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Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความเสียหายและความ
ต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
พิจารณาเห็นว่า     มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดำเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่   
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์   
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ พ้ืนที่
อาศัยของตนเองต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ให้ส่ง
มอบภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
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  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่ พ้ืนที่อาศัยของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
       (1) ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดต่อ
หรือใกล้เคียงน้ัน 
       (2) กรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ ื้นที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี         
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จะ
ดำเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์ สาธารณภัย    
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คำนึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไทย จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืน ฟู ไปยั ง             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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 ๕.๒ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มี
แนวทางปฏิบัติ   การฟ้ืนฟู  ดังนี้ 

       ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๒. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

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

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือโดยประสานกับอำเภอศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรีให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย 
การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ 
ผู้ อำนวยการจั งหวัด  ผู้ อำนวยการกลาง ผู้ บัญชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองความต้องการที่จำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  
ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกไทย เป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์ สาธารณภัยให้ กลับสู่ สภาพที่ สามารถใช้ งานได้  ทั้ ง นี้  ควรให้ ความสำคัญกับการฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 
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   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวง

ชนบทปราจีนบุรี 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีและการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีสำนักชลประทานปราจีนบุรี  โครงการ
ชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด.ปราจีนบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
              -กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟู

และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สำหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          -สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการ
วางแผนและดำเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจาก
การบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไข
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ความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืนในการวางแผน และการ
กำหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            -กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดำเนินให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่
อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการ
เสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะ
แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัย
ที่จะเกิดข้ึนอีก 

            -กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการ
วางแผนและดำเนินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ
ดำเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ที่กำหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ. ๒๕6๓และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕6๓ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย พ.ศ. 
๒๕๖2 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที ่

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย 
-งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตำบลโคกไทย  
-งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอำเภอศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เชื่อมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์     
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย  
- สนง.ปภ.จว.
ปราจีนบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 3 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกัน

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย 
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ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

และบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความชำนาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- สนง.ปภ.จว.
ปราจีนบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 3 
-งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย 
- สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 
- งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย  
- สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 
- งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นท่ี 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตำบลโคกไทย  
 
 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย  

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตำบลโคกไทย  
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลาง
แผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย  
- ส น ง . ป ภ . จ . 
ปราจีนบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 3 
- สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 
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๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายที่กำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้ 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไทย กำหนดขึ้นมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.โคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๕๖ 
 

       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

ไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผลต่อไป
ยังผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง   
แนวทางการดำเนินงานต่อไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไทย ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไทย เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไทย 

       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 


