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ค าน า 
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท้ังภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก  
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี 
(องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและส่ังการเพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ส้ินสุด
ลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยข้ึนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
                     (นายเบิ้โ     ฉัตรชูสิน) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
                                                                             ผูอ้ านวยการท้อง ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
                     หน้า 
 
แผนทม่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
บทน า                
  
  บททม่ ๑  ข้อโูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย     

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

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจัดล าดับควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยในพื้นทมอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าป ี      ๕ 
  บททม่ ๒ แนวคิดการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประโาณในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย    ๘ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๘ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
       ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย(เโ่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย)  
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วโกับหน่วยงานทม่เกม่ยวข้อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑๓ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นท่ี     ๑๔ 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 

 บททม่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑๖ 
 ๓.๑ การลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย      ๑๖ 
 ๓.๒ การประเโินควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย     ๑๖ 
  ๓.๒.๑ นิยามความเส่ียง       ๑๖ 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๗ 

  ๓.๓ พื้นทม่เสม่ยงสาธารณภัยและปัจจัยทม่ท าใหเ้กิดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย ๑๘ 
 ๓.๔ แนวทางในการลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย    ๒๑ 
  ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๒๑ 
  ๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๒๒ 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒๔ 
 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒๔ 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒๕ 
   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒๕ 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒๕ 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
   บททม่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒๗ 
  ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   
   ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไทย  
  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นทม่ประสบสาธารณภยั    ๓๐ 
  ๔.๓ การประกาศเขตให้ควาโช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณมฉุกเฉิน  ๓๐ 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓๑ 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓๑ 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ    ๓๑ 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๘ 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓๘ 
   ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน            ๓๙ 
   ๔.๖ การประชาสัโพันธ์ข้อโูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔๐ 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔๐ 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเโินควาโเสมยหายและควาโต้องการควาโช่วยเหลือ ๔๑ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔๒ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔๒ 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค       ๔๒ 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว     ๔๓ 
  ๔.๑๑ การยกเลิกส านการณ์สาธารณภัย     ๔๕ 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔๕ 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน   ๔๕ 
   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ินข้างเคมยง  ๔๕ 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2   ๔๕ 
  บททม่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔๗ 
   ๕.1 การส ารวจควาโต้องการของผู้ประสบภัยและควาโเสมยหายเบื้องต้น  ๔๘ 
   ๕.2  การฟื้นฟ ู         ๔๙ 
   ๕.2.1  การฟื้นฟูระยะส้ัน       ๕๐ 
    ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๑ 
    ๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ       ๕๒
 บททม่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๔ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๔ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตาโและประเโินผล       ๕๖ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕๗ 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล  ๕๗ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕๘ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๘ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรี 

ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งต้ัง/  
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

ง. บัญชีรายช่ือองค์กรสาธารณกุศลในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
จ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์     

 ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฉ. บัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก  
ช. บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ. บัญชีรายช่ือสถานท่ีส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   
ฌ. บัญชีพื้นท่ีปลอดภัย กรณีการเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทย  



สารบัญ (ต่อ) 
                

ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง     
ฎ. ตัวอย่างค าส่ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทย 
ฏ. ส่วนงานการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.    

 (Emergency Support Function : ESF) 
ฐ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย    

 ในอ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการกรงุเทพมหานคร 
ฑ. การแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ฒ. แผนงาน /โครงการ  จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้

ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
ณ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้    ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ด. (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)

  
 

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

 



สารบัญแผนภาพ 
 
                      หน้า 
 
 แผนภาพทม่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย          บทน า 
 
 แผนภาพทม ่๒–๑  :  แหล่งงบประโาณในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 
 แผนภาพทม่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพทม่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน ๑๓ 
 
 แผนภาพทม่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพทม่ ๔–๑  :  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ๒๗ 
 
 แผนภาพทม่ ๔-๒  :   การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้อง ่ิน            ๒๙ 
 
 แผนภาพทม่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย    
 

แผนภาพทม่ ๔–๔  :  โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย   ๔๔ 
 

 แผนภาพทม่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหโ่ให้ดมกว่าและปลอดภัยกว่าเดิโ ๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 
 
 ตารางทม่ ๑-๑  :  ส ิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย    ๒ 
 ตารางทม่ ๑-๒  :  ส ิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย    ๓ 
 ตารางทม่ ๑-๓  :  ส ิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย    ๓ 

ตารางทม่ ๑-๔  :  ส ิติการเกิดอัคคมภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   ๔ 
ตารางทม่ ๑-๕  :  ส ิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทาง นนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

   
ตารางทม่ ๑-๖  :  ล าดับควาโเสม่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   ๕ 
ตารางทม่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย    ๕ 
ตารางทม่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตาโพระราชบัญญัติป้องกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางทม่ ๒-๒  :  รายนาโภาคประชาสังคโ และองค์การสาธารณกุศลในพื้นทม ่  ๑๕ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
ตารางทม่ ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการควาโเสม่ยง   ๑๗ 
   กรณมแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย 
ตารางทม่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุทม่ท าให้เกิดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย  ๑๙ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
ตารางทม่ ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นทม่ ๓๒ 

 ตารางทม่ ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ๓๓ 
 ตารางทม่ ๔-๓  :  ข้อพิจารณาในการเลือกส านทม่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว   ๔๓ 
 ตารางทม่ ๖–๑  :  แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ  ๕๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททม่ 1 
ข้อโูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

๑.๑.๑ ทม่ต้ังและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ต้ังอยู่ท่ี   ๙๙/๑ หมู่ท่ี ๔  ต าบล โคกไทย   อ าเภอ

ศรีมโหสถ    จังหวัด    ปราจีนบุรี   มีพื้นท่ีประมาณ   ๔๖   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๖,๔๘๐  ไร่    มี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลโคกปีบ    อ าเภอศรีมโหสถ      จังหวัดปราจีนบุรี 
        ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหัวหว้า    อ าเภอศรีมหาโพธิ์     จังหวัดปราจีนบุรี 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกปีบ    อ าเภอศรีมโหสถ       จังหวัดปราจีนบุรี 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จาก
ข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยแยก
รายพื้นท่ีระดับต าบล ดังนี้ 
            จ านวนหมู่บ้านท่ีมีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีท้ังหมด ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 
   ๑.บ้านสระข่อย           ประชากรชาย   ๖๖๐   คน   หญิง   ๗๓๓   คน    รวม   ๑,๓๙๓    คน 
   ๒.บ้านโคกมอญ          ประชากรชาย   ๒๓๑   คน   หญิง   ๒๕๓   คน     รวม      ๔๘๔   คน 
   ๓.บ้านโคกไทย           ประชากรชาย   ๓๗๘   คน   หญิง   ๔๐๔   คน     รวม      ๗๘๒   คน 
   ๔.บ้านหนองเกตุ         ประชากรชาย   ๓๕๔   คน   หญิง   ๓๘๗   คน     รวม     ๗๔๑    คน 
   ๕.บ้านโป่งตะเคียน      ประชากรชาย   ๗๙๑   คน   หญิง   ๘๒๓   คน     รวม    ๑,๖๑๔   คน 
   ๖.บ้านหนองแสง         ประชากรชาย   ๑๔๓   คน   หญิง   ๑๓๓   คน     รวม      ๒๗๖   คน 
   ๗.บ้านโคกพนมดี        ประชากรชาย   ๖๘๐   คน   หญิง   ๗๕๔    คน     รวม   ๑,๔๓๔   คน 
             รวมจ านวนประชากรท้ังส้ิน   ๖,๗๒๔   คน        

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน   ๖,๗๒๔  คน 

จ าแนกเป็นเพศชาย     ๓,๒๓๗     คน 
    เพศหญิง   ๓,๔๘๗     คน 

จ านวนครัวเรือน         ๒,๙๓๑    ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ   ๕๐๐  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา   พุทธ    ร้อยละ....98... 
ข้อมูล ณ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐              

   ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของต าบลโคกไทย งานทะเบียนราษฎร์อ าเภอศรีมโหสถ 
๑.๑.๔ การประกอบอาชมพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ประมาณร้อยละ   50ประกอบ

อาชีพ   เกษตรกรรม  รองลงมาได้แก่ ด้านค้ายาย ประมาณร้อยละ   25    ด้าน   อาชีพอื่นๆ ประมาณร้อยละ   
25   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ  เกษตรกรม การเพาะปลูก /การเล้ียงสัตว์     เฉล่ียรายได้ประชากร
ต่อหัว/ต่อป ีประมาณ ๔,๕๐๐ บาท     

 
 
 



๑.๑.๕ เส้นทางคโนาคโ (การขนส่งทางร ยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ และอ าเภอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ 
บนถนนทางหลวงหมายเลข   ๓๑๙ 
  ๑.๑.๖ แหล่งแโ่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ี  ราบลุ่ม/เชิง
เขา  มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลองโคกมอญ ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ต้ังแต่หมู่ท่ี    ๑   ถึงหมู่ท่ี   ๓ 
        คลองชวดโพธิ์  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน ต้ังแต่หมู่ท่ี    ๔   ถึงหมู่ท่ี   ๗ 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ ส านการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจาก  ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจาก พื้นท่ีราบลุ่มติดเชิงเขา โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมู่ท่ี  ๕   
บ้านโป่งตะเคียน ท่ีเกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 ๑.๒.๒ ส ิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นและสร้าง

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางทม่ ๑-๑  :  ส ิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ทม่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นทม่ประสบภัย 

(หโูท่ม่/ชุโชน) 

ผลกระทบควาโเสมยหาย 
โูลค่า 

ควาโเสมยหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน 

ทม่ประสบภัย 

เสมยชมวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕        
๒๕๕๖        
๒๕๕๗        
๒๕๕๘        
๒๕๕๙ ๒ ม.1,ม.๒ ๒ - - - - 
รวโ        

      (ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

 

 

 

 

 



        (2)  วาตภัย 

ตารางทม่ ๑-๒  :  ส ิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ทม่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นทม่ประสบภัย 
(หโูท่ม่/ชุโชน) 

ผลกระทบควาโเสมยหาย 
โูลค่า 

ควาโเสมยหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ทม่เสมยหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ทม่เสมยหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕๕      
๒๕๕๖      
๒๕๕๗      
๒๕๕๘      
๒๕๕๙ - - - - - 
รวโ      

       

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

      (3) ภัยแล้ง 

ตารางทม่ ๑-๓  :  ส ิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ทม่เกดิภัย (ครั้ง) 

พื้นทม่  
ประสบภัย 

(หโูท่ม่/
ชุโชน) 

ผลกระทบควาโเสมยหาย โูลค่า 

ควาโเสมยหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรอืน      

ทม่ประสบภัย  

พื้นทม่
การเกษตร

เสมยหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ทม่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๕       

๒๕๕๖       

๒๕๕๗       

๒๕๕๘       

๒๕๕๙ ภัยแล้ง ม.๑,ม.๕ ๔๐ - - - 

รวโ       

      

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

 

 

 



      (4) อัคคมภัย 

ตารางทม่ ๑-๔  :  ส ิติการเกิดอัคคมภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ทม่เกดิภัย (ครั้ง) 
พื้นทม่ประสบภัย 
(หโูท่ม่/ชุโชน) 

ผลกระทบควาโเสมยหาย โูลค่า 
ควาโเสมยหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน
ทม่ประสบภัย  

เสมยชมวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕       
๒๕๕๖       
๒๕๕๗       
๒๕๕๘       
๒๕๕๙ ๗ ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ - - - - 
รวโ       

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทาง นน (ทั้งปี) 

ตารางทม่ ๑-๕  :  ส ิติการเกิดภัยจากการคโนาคโขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

พ.ศ. 
จ านวนคร้ังทม่เกิดเหตุ 

(คร้ัง) 
ส านทม่เกิดเหตุ 

ผลกระทบควาโเสมยหาย 
โูลค่าควาโเสมยหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสมยชมวิต 
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๕      

๒๕๕๖      

๒๕๕๗      

๒๕๕๘      

๒๕๕๙ - - - - - 

รวโ      

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 

 
 
 
 
 



๑.๓ การจัดล าดับควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยในพื้นทม่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 

*** (ตัวอย่าง) การจัดล าดับควาโเสม่ยงภัย *** 
ตารางทม่ ๑-๖  :  ล าดับควาโเสม่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

 

ล าดับ    
ควาโเสม่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม (เช่น น้ าป่าไหลหลาก จากเทือกเขา..........) 
2 ภัยแล้ง (เช่น น้ าในแม่น้ า........แห้งขอด  ฝนท้ิงช่วง) 
3 อัคคีภัย  
4 ฯลฯ  

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุ
ทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ 
เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
 
ตารางทม่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรมยโการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย จึงท าปฏิทินสาธารณภัยทม่เกิดขึ้นในพื้นทม่ ดังนม้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาทม่เกิดภัย 

โ.ค. ก.พ. โม.ค. เโ.ย. พ.ค. โิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภัย             
ภัยแล้ง   ฤดู

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคมภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทาง นน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต ์

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
(สาโาร ปรับเพิ่โหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจ าปีให้เหโาะสโกับส านการณ์ภัยทม่เกิดขึ้นในพืน้ทม่) 

หโายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 

 
 



บททม่ ๒ 
แนวคิดการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การ

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคมภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในโนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันโมผลกระทบต่อสาธารณชน ไโ่ว่าเกิดจากธรรโชาติ โมผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชมวิต ร่างกายของประชาชน หรือควาโเสมยหาย  แก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หโายควาโรวโ ึงภยัทางอากาศ และการก่อวินาศกรรโด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    ใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางทม่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตาโพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้อง ่ิน ควบคุโและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

ทม่โา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก มี
อ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยการบูรณา



การร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยให้
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยน าไปสู่การพัฒนา ท่ี
ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่าง
ยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ทม่ 1 การโุ่งเน้นการลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ จัดการ
กับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่ม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ทม ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม 
และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ทม่ 3 การเพิ่โประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       ท่ี
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตาม
ความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อม
สร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ทม ่4 การส่งเสริโควาโร่วโโือระหว่างประเทศในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเส่ียง
จากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          และประเพณีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ฉบับนี้ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถท าให้ชุมชน
ของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 
      ๒.๔ งบประโาณในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มี
ท่ีมาจาก ๒ แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย (โครงการท่ีใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอื่นๆ  
  



 ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑)องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ต้ังงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เโ่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย น าเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ ไปใช้
จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ท้ังนี้ หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ียังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่าย ไปต้ังเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพทม่ ๒-๑ : แหล่งงบประโาณในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไทย 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
         ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ใน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสานการ
ปฏิบัติต้ังแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 
 

งบประโาณรายจ่ายประจ าปี งบประโาณอื่นๆ  

งบประโาณเหลือจ่าย/งบประโาณ
แผนงานโครงการอื่นทม่ยั งไโ่โม  
ควาโจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประโาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่โเติโ 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประโาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน 
ในการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 



 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรโการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

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

          (๒) คณะกรรโการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรโการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าท่ีจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ            และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 

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

ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง  เป็นผู้อ านวยการ มี
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก าลัง ในการ
เริ่มปฏิบัติการ 

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



     ท้ังนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งใน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพโหานคร (กอปภ.กทโ.) 
      ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัยให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังด าเนินการสนับสนุน       การ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด 
๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

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

ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ินแห่งพื้นทม่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเโืองพัทยา (กอปภ.เโืองพัทยา) 
ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง
พัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการ
อ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก เป็นผู้อ านวยการ 
 

              (๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทโ./กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอศรีมโหสถรวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ี
ได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ี
ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก เป็นผู้อ านวยการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไทย 
      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 



และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการ
อ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้อ านวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและส่ังการ เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ัง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี พร้อมท้ังใหร้ายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขตพื้นท่ีอ าเภอศรีมโหสถทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณ
ภัยได้โดยล าพัง ใหร้ายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพทม่ ๒-๒ : กลไกการจัดการควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 
(นายอ าเภอ) 

 

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

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐโนตรมว่าการกระทรวงโหาดไทย) 

รองผูบ้ัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 
(ปลัดกระทรวงโหาดไทย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

กรณมเกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพโหานคร (กอปภ.กทโ.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเมืองพัทยำ) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยำ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบำล) 

นายกรัฐโนตรม 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดมกรโป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพโหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพโหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพโหานคร 
(ปลัดกรุงเทพโหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพโหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 



   ๒.๖  การจัดต้ังศนูย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  (เโ่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกไทย จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ี  ท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
หากในกรณี  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไโ่เกิดสาธารณภัย)               (เโ่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพทม่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วโกับหน่วยงานทม่เกม่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วโกับอ าเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะ ๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย และสาธารณ
ภัยมคีวามรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ใหผู้้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย รายงานผู้อ านวยการ
อ าเภอ พร้อมท้ังประสาน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ให้
สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วโกับหน่วยทหารในพื้นทม ่

ผู้อ านวยการท้อง ่ิน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 
 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

ผู้อ านวยการท้อง ่ิน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



       
   ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  จะต้อง

มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย กับ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้น ๆ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลอ้งกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบรุี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ท้ังนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วโกับภาคประชาสังคโ เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  เป็น

ศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ 
รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
(กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ใน
จังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมท้ัง   แจ้ง
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให้
รายงานตัว      ท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ี
ปลอดภัยหรือพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางทม ่๒-๒ : รายนาโภาคประชาสังคโและองค์การสาธารณกุศลในพื้นทม่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 
 

ล าดับทม่ รายนาโภาคประชาสังคโ 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปราจีนบุรี 
มูลนิธิสว่างบ าเพ็ญจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

๐๓๗-๒๑๒๑๓๔ 
๐๓๗-๒๑๗๗๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บททม่ 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ฉบับ
นี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความเส่ียงจากสา
ธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ตามแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์การโุ่งเน้นการลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย  เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและ
ผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลด
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา 
โดยมีเป้าหมายในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเโินควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยาโควาโเสม่ยง 
           ควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ท าให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ความเส่ียง ได้แก่ ภัย 
ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
ควาโเสม่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ควาโล่อแหลโ (Exposure) x ควาโเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
  การวิเคราะห์ควาโเสม ่ย ง ,  การประเโินควาโเสม ่ย ง  (Risk Assessment)  หมายถึง 
กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมินสภาวะ
การเปิดรับต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือ
ของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ท่ีอาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ควาโล่อแหลโ (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ควาโเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเโินควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นท่ี ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเส่ียง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั้น
ท่ี ๒ การประเมินภัย ขั้นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ 



๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเส่ียง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเส่ียงและแนวทางในการจัดการและ
ลดความเส่ียง ขั้นท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
           ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จัด
ทีมประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าส ารวจพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัย 
และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การก าจัดความเส่ียง (การป้องกันหรือหลีกเล่ียง) (๒) 
การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ 
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง 
        ท้ังนี้  ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเส่ียงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกร ณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 
ตารางทม่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจดัการควาโเสม่ยง กรณมแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ 

         อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลมกเลม่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรมยโ 
ควาโพร้อโ 

การ ่ายโอนหรือ
แบ่งปันควาโเสม่ยง 

แผ่นดินไหว 
 

ย้ายส่ิงก่อสร้างและ
โครงสร้างท่ีเปราะ 
บางท้ังหมดจาก
บริเวณพื้นท่ีเส่ียงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล 
กระทบจากแรงส่ัน 
และบริเวณเส่ียงต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างท่ีทนต่อ
แผ่นดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมส่ิงก่อสร้าง 
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ท่ีดิน      
โดยค านึงถึง   
ความเส่ียง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว      
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว      
การจัดเตรียม
ส่ิงของยังชีพและ
ส่ิงของส ารองจ่าย 
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประกันความเส่ียง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเส่ียง เงินทุน
ส าหรับซ่อมสร้าง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
ส าหรับการซ่อม
สร้างและฟื้นสภาพ 

พายุโซนร้อน 
และอุทกภัย 

 

ย้ายชุมชนท่ีสุ่มเส่ียง
ออกห่างจากชายฝ่ัง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพื้นท่ี
ต่ าซึ่งเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวก าบัง
ลมหรือใช้พื้นท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เข่ือนหรือก าแพง
คล่ืน และอื่นๆ เป็น
แนวกั้นน้ า        
ยกอาคารให้บริเวณ
เส่ียงต่อน้ าท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ า  

การเฝ้าระวัง     
การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าส าหรับ
พายุไต้ฝุ่น        
การเตือนภัยน้ าท่วม
ล่วงหน้า         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
ส่ิงของยังชีพ     

ประกันความเส่ียง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนส าหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นท่ีน้ าท่วมถึง 
 



ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลมกเลม่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรมยโ 
ควาโพร้อโ 

การ ่ายโอนหรือ
แบ่งปันควาโเสม่ยง 

ท่ีคาดการณ์ไว้ ใช้
แนวก าบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เป็นต้น 

การหาท่ีหลบพายุ
ไต้ฝุ่นและก าหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

 
  รายละเอียดเรื่ องการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ท่ี  
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ส่วนนโยบาย
ภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พื้นทม่เสม่ยง ระดับควาโเสม่ยง และปัจจัยทม่ท าให้เกิดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเส่ียง หรือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึง
พื้นท่ีเส่ียงภัยและปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเส่ียงอย่างยั่งยืน ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    รู้
รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ี
ก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพื้นท่ีหนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสา
ธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบล
โคกไทยซึ่งมีหมู่บ้านท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเส่ียงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
ตารางทม่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุทม่ท าให้เกิดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล

โคกไทย 
 

ประเภทของภัย 
ระดับควาโเสม่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ทม่ท าให้เกิด

ควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดควาโเสม่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสม่ยงสูง เสม่ยง      
ปานกลาง 

เสม่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ท่ี ๒ หมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี ๑            พื้นท่ีหลุ้มต่ า วางท่อระบายน้ า 
ภัยแล้ง หมูท่ี่ ๕ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ ฝนท้ิงช่วง ขุดลอกแล่งน้ า 
วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี.....   
อัคคีภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี.....   

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ มี โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมี
สารเคมีอยู่ในพื้นท่ี 

มี แผนป้ อ ง กั น เคมี ใน
สถานประกอบการ 

 
 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์และประเโินควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย (ให้ด าเนินการในบริบทของสภาพพื้นท่ีและ
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

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


ประเภท
ของภัย 

ระดับควาโเสม่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ทม่ท าให้เกิด      
ควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดควาโเสม่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสม่ยงสูง เสม่ยง        
ปานกลาง 

เสม่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ท่ี ๒ หมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี ๑ - เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าหลายสาย 
พื้นท่ีเส่ียงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
กั้นตล่ิง โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑,๒,๓ 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ า โดยเฉพาะพื้นท่ี  
 
 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพื้นท่ี 
 
 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจ า 
 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภยัแล้ง หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ - พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ า   
ในปริมาณมากและต่อเนื่อง ท้ังปี  
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี ๕,๑,๗ 
 
- แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง ต้ื น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี ๒,๓,๖ 
 
- มีการบุกรุกท าลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี 

- มีเขื่อนหรือแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
 
 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเ ดิม
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน ฤดู
แล้ง 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพื้นท่ี
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป      อยู่
ภ า ย ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ล ม ม ร สุ ม 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- บุคลกรท่ีมีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี....... 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 



ประเภท
ของภัย 

ระดับควาโเสม่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ทม่ท าให้เกิด      
ควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดควาโเสม่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสม่ยงสูง เสม่ยง        
ปานกลาง 

เสม่ยงต่ า 

 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบ ารุงดูแล
รกัษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
-  มี ก ารปรับปรุ ง และ
ซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ท่ี ๗,๖ หมู่ท่ี ๕,๔ หมู่ท่ี 
๒,๓,๑ 

- ประชาชนขาดความตระหนัก     ใน
การดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นท่ี 
 
-  ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพื้นท่ี 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุ ก ปี  แ ละ ให้ ค ว า มรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ - มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี. ๑,๕,๗ 

-  มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
 

 
หโายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ญ 
 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีพื้นท่ี  ๔๖ ตารางกิโลเมตรสาธารณภัยท่ี
ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยแล้ง จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                
 
 



                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ได้พิจารณาโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
เส่ียงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง (ระบุถึงส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี อปท. ท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาทิ อาคาร เข่ือน ก าแพง ประตูระบายน้ า เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) ขึ้น เพื่อใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้น ท่ีกับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูล
สถิติภัย และหาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เส่ียงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรมยโควาโพร้อโรับส านการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการควาโเสม่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุโชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     ใน

การป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชน
และเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัย ได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนท่ี
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        ในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นทม ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน

และบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและ
ช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ท้ังนี้ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจะมีการประสานและส่ังการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 

 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเโินส านการณ์ 
        (๓.๑) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ังประสาน
การปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          และ



หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความต่ืนตระหนกและความ
สับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    ท้ังนี้ ความถ่ี
ของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔ ) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ใหก้องอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสาร
ท่ีได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรมยโการอพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขต
พื้นท่ีรองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การ
ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและการจัดเตรียม
พาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรมยโการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็น 
                  (๖) การจัดต้ังศูนย์การเรมยนรู้สาธารณภัย 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจะ
จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความ
พร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 



    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่อ
เกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารควาโต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   ไม่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะ
ปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ต้ังแต่ในภาวะปกติอาจส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           เพื่อด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติตามระดับการให้บริการท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดควาโเสม่ยงจากสาธารณภัยของชุโชน 
                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจาก สา
ธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณ
ภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงสา
ธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      เพื่ อ
วิเคราะห์ความเส่ียงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผนลด
ความเส่ียงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   สา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   และระดับ
จังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 



                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา
ธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ า เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมส่ิงของยังชีพท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นท่ีเส่ียงภัยให้

เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัย 
เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีความ

เส่ียงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสา
ธารณภัยไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นท่ี     อาจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ า
กว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

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

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

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

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

๓.๕.๓ ระดับและควาโหโายของสมในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สมแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่

ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 
 สมส้โ  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

ก าลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย        และ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 



 สมเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้ม ท่ี
สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม           รับ
สถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สมน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ  ๒๔ ช่ัวโมง 

 สมเขมยว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ า 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อโูล/ควาโต้องการ 

 
 

แผนภาพทม่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจัดชุด
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งการเตือน
ภัย เพื่อเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และ
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ วิทยุส่ือสาร 
ความถ่ี ๑๖๒.๑๒๕ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖  
           (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด
ทาง ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร๐๓๗-๔๕๔๔๑๖-๒๐ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุส่ือสาร 
ความถ่ี.๑๖๒.๔๗๕ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๗๘๔ 
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•



บททม่ ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้อง ่ินขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม
และส่ังการ เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้
ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ และ/
หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพทม่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

หโายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดย
ยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าทม่ภายในโครงสรา้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย  มีดังนี้ 

ศูนย์ข้อโูลประชาสัโพันธ์ร่วโ 

ผูอ้ านวยการท้อง ่ิน 

ศูนย์ข้อโูลประชาสัโพันธ์ร่วโ ทม่ปรึกษา/ผู้เชม่ยวชาญ ศูนย์ข้อโูลประชาสัโพันธ์ร่วโ ทม่ปรึกษา/ผู้เชม่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกไทย 

ส่วนปฏบิัตกิาร ส่วนสนับสนนุ ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชมพ งานรกัษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาควาโสงบเรมยบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  นน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรโ สารเคโม           

วัต ุอันตราย และกัโโันตรังสม 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสมยชมวติ 
        

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อโูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตาโและประเโินส านการณ ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัโพันธ์และตอบโตก้ารข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทกุข ์
- งานระเบมยบ กฎหโายทม่เกม่ยวขอ้ง 
- งานแผนการปอ้งกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตักิาร/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบมยง และจัดหาปัจจัยสม่ทม่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคโ 
- งานงบประโาณ งานการเงินและบัญชม 
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ าโันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพื้นทม่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรโชาติและ

สิ่งแวดลอ้โ 
- งานการฟื้นฟูและงานชุโชน 

ฯลฯ 
 
 



(๑) คณะทม่ป รึกษา/ผู้ เชม่ยวชาญ  มีหน้าท่ี  ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ท่ีเกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (๒) ศูนย์ข้อโูลประชาสัโพันธ์ร่วโ มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ      
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (๓) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และ
สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (๔) ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  แจ้ง
เตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ 
พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ฯลฯ  
    (๕)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
           (๕.๑) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจ าเป็น เพื่อให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิง ช่ัวคราว พื้นฟูพื้น ท่ีประสบภัย ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
           (๕.๒) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ทม่ปรกึษา/ผูเ้ชม่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพทม่ ๔-๒ :  การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้อง ่ิน 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
 
 
   
 
 
 

ผู้อ านวยการท้อง ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกไทย 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก  
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต. 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 

ส่วนสนับสนนุ ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต 
- ส านักปลัด 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

- รองนายก  
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน  
- ส านักปลัด อบต.  

(งานประชาสัมพันธ์) 
- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อโูลประชาสัโพันธ์ร่วโ 



 ๔.๒ การประกาศเขตพื้นทม่ประสบสาธารณภัย 
        เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาด
เล็ก เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยและอ าเภอศรีมโหสถ และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง เขต
พื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้น เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้ นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน 
ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อส่ังการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีท่ีพื้น ท่ี ท่ี เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด ให้
เป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น  ท่ีจะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และ
ให้น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู่มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับ
แรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อส่ังการ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นท่ีอ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีประสบ
สาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ควาโช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณมฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
ต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้
เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในอ าเภอหรือ    กิ่งอ าเภอท่ีรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ 
“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     ๔.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (๑)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าท่ี
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอในพื้นท่ีท่ี
เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (๒)  การเข้าควบคุโส านการณ์ ค านึง ึงหลักการ ดังนม้ 
        (๒.๑)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโโงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าด่ืม อาหารปรุงส าเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 
         (๒.๒)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโโง (๑-๒ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
        (๒.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโโง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (๒.๔)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโโงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๑-๓ วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุโส านการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้านสถานการณ์        สา
ธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตาม
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย 



  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
                                               (๒.๑) น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกดิขึ้น    
                                               (๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานท่ี ส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื้นท่ี
อันตราย พื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การส่ัง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จส้ินภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบ
ในการจัดกา สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย มีอ านาจในการควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง 
ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจะรับข้อส่ังการจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไป
ปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางทม่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นทม่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เโ่ือเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้โมอ านาจ 

ตาโกฎหโาย) 

ระดับ ๑ 
(อ าเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 
- กอปภ.ทต.     ๑   แห่ง 
- กอปภ.อบต.   ๓   แห่ง 
 
 
กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
(กอปภ.อ.) จ านวน  ๑  แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 
 
 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ    
  (ศบก.อ.) จ านวน   ๑   แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ
อ าเภอ 

  
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเข้า
พื้นท่ีประสบภัย 
           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย กู้ชีพ
กู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางทม่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ ๔.๑) ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานส านการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพื่อจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๓ ออกส ารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าส ารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๔ ประเโินส านการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและ

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 



ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายท่ีก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะ
ส้ินสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๘ ก าหนดพื้นทม่เตรมยโปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดต้ังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการส่ังใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๙ ระดโทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง เพื่อรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนนุ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นทม่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น  ๔  โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่   ๑   มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๑  รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่   ๒    มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๒  รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่   ๓    มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๓  รับผิดชอบพื้นท่ี 

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 



ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

    โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่ ๔,๕,๖,๗ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔,๕,๖,๗ 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นท่ี 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนทม่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

 ให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโโงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี ้
         (๑.๒.๑) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  

ในพื้นท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒) ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความจ าเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้
สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้ ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 



ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงส าเร็จ น้ าด่ืม เครื่องยังชีพท่ีจ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโโง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ท่ีจ าเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าด่ืม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจาก           สา
ธารณภัย พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       ให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโโง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส าคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนท่ีและให้บริการทางการ
แพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 
 



ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโโง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

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

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนนุ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ าด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนนุ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๖ การประเโินควาโเสมยหายและควาโต้องการควาโช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๗ จัดต้ังศูนย์ประสานข้อโูลร่วโ (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื่อท าหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
ส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อโูล
ประชาสัโพันธ์

ร่วโ 

๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีการปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคล่ือนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ียุติแล้ว ให้ ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 



ล าดับทม่ การปฏิบัติ ส่วนงานทม่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพืน้ทม ่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีต้ังอย่างปลอดภัย 

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๒๑ หากส านการณ์สาธารณภัยโมควาโรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ และกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ านวยการ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

    
 
   ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือส่ือสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๑๒๕ เพื่อใช้เป็น
ความถ่ีวิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับ
การประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ 
โดยก าหนดให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย  
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณมเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดต้ังศูนย์ ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และ
ระบบส่ือสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้
ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
           (๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ อ าเภอศรีมโหสถ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔ โทรสาร ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพทม่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   
 
 

ล าดับ
ทม่ 

ชื่อหน่วยงาน 

 

นาโเรมยก
ขาน 

ควาโ ม่
วิทยุ 

โทรศัพท์ โทรสาร หโายเหตุ 

1 เทศบาลต าบลโคกปีบ  ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๗-๒๗๖๑๑๔   

2 อบต.โคกปีบ ศูนย์โคกปีบ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๗-๒๗๖๒๗๑   

3 อบต.ไผ่ชะเลือด ไผ่ชะเลือด ๑๖๒.๑๒๕ ๐๓๗-๕๖๓๒๖๕   

4 อ าเภอศรีมโหสถ   ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

5 ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ป้องกัน ๑๖๒.๔๗๕ ๐๓๗-๔๕๔๔๔๑๖   

โรงพยาบาลส่งเสริโสุขภาพ
ประจ าต าบลโคกไทย 

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๗๐๘๙ 
 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอศรมโโหส  

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔ 
 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบหิารส่วนต าบล

โคกไทย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

           ความถี่วิทยุ  ๑๖๒.๑๒๕ MHz 
 

เทศบาลต าบลโคกปีบ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๑๔๔ 

 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.โคกปีบ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๖๒๗๑ 

 
โูลนิธิร่วโกตัญญูจังหวัด

ปราจมนบุรม 
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    ๔.๖ การประชาสัโพันธ์ข้อโูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความต่ืนตระหนก 
โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยเป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท าหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ การกล่ันกรอง 
และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง โดย
ส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร
โข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ี
บอกถึงอันตรายท่ีก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะส้ินสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่ส่ือมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   ให้ใช้
สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
  ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้น   จะ
เป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    (ผู้
บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจส่ังอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีนั้นออกไปจากพื้นท่ี
อย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองก าลัง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยก าหนดให้นายกเ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในฐานะ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 



           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖-๘๗๙๙๓๙๙ 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ  การ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าด่ืม 
เท่าท่ีจ าเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้
มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น า
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและจัดแบ่ ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ ซึ่งเป็น
กลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ท าความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพท่ียังติดค้าง  อยู่
ภายในพื้นท่ีเส่ียงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีเพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้า
สถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลัง
เสร็จส้ินภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้    ผู้อพยพเกิดความกังวล
ต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย      ความ
สะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก
ส่ือทุกช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้
อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเโินควาโเสมยหายและควาโต้องการควาโช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
เสียหาย     ท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเโินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          เพื่อ
รวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจ าเป็นทุกๆ ด้าน               ท้ัง
ผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น เพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 



         ๔.๘.๒ การประเโินแบบละเอมยด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อ
ภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นท่ี
ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ท้ังนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ      ในแต่ละสาขา
ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล    ท่ี
ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงาน
สรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นต้น 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
ด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         ผู้
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้       ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของ
บริจาค 
   ๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดระเบียบการเก็บรักษา
เงินบริจาคและส่ิงของบริจาครวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาคและวิธีแจกจ่ายเงินและส่ิงของบริจาคเพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย ส่ิงของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  ใน
การบริหารจัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     สา
ธารณภัย โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลาง   ให้
ได้ผลดี จ าเป็นต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 



    (๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกส านทม่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางทม่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกส านทม่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลทม่ต้ัง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพื้นท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงท่ีท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลทม่ต้ัง 
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพื้นท่ี 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุน
ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพทม่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
 
  ๔.๑๑ การยกเลิกส านการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อม
ท้ังตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว 
ใหผู้้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ
ทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยให้ส่ง
มอบภารกิจท่ีต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วโ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าทม ่
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพ้ืนที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใ นก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  ผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าทม ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ท าหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 



    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุดอพยพ
กลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้น ท่ีอยู่อาศัยเดิม              
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย แบ่งประเภทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ัง
ก าหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดย
การด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ินข้างเคมยง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     ท่ี
เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 
         โาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นมีหน้าท่ี            เข้า
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีนั้นและ
ผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย 
         โาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แห่ง
พื้นท่ีใดให้เป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี
นั้นท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       การ
รับมือให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็ น
ระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จ านวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 

         ท้ังนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           ด้าน
ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
 

 



บททม่ ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         ความ
เป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดมกว่าและปลอดภัยกว่าเดิโ  (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซึ่งหมาย
รวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          โดยมีหลักการส าคัญ
ของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สาโาร ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องโมส่วนร่วโในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะด าเนินการ 

  พิจารณาควาโเสม่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหโ่เสโอ เพื่อไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพทม่ ๕-๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   ในอดีตท่ีผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ
พร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู)              ซึ่ง
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ใน

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 



การจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเส่ียงจากสาธารณภัยนอกจาก
จะช่วยลดปัจจัยเส่ียงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวงจร
การจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจควาโต้องการของผู้ประสบภัยและควาโเสมยหายเบื้องต้น 
             กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยส ารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูล
การส ารวจความเสียหายเพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟู
และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลัง
การเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควร
ส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย
จัดต้ังคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยัง             กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และ
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 



      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟ ู
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        ส่ิง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลใน
การฟื้นฟู และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิด
สาธารณภัย ดังนี้ 

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

ช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา 
ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

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

๔.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรี ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้
ความช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

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

๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงิน
งบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

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

๕.๒.๑ การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการท่ีจ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ
ระยะส้ัน รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก การ



ประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง        
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโคกไทยเป็นหน่วยงายหลัก    และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความ

เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน

ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อน    ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ท่ี
เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน
ในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะ
หายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณี
ท่ีต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดย
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว 

           - เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแล
เด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

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

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟพูื้นทมป่ระสบภัย 
   เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ ท้ังนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและส่ิงก่อสร้าง
หรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการ
ฟื้นฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ี
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยท่ีเกิดเหตุ ด าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ี
ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 



   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย 
ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงชนบท

ปราจีนบรุี 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี. ส านักชลประทานที ๑๒ โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๒.๒ การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

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

           - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟู

และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้  ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย  

        (๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่ง
อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเกิดภัย  ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้น  
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความ
แตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสาน     ความต้องการ
ท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับ     ความ
เสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ โดย



ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่
อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสา
ธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์
ในการด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       ให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคโ 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและ
ชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโคกไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านทม่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ  ท่ีได้รับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

 
       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อโ 

               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ

ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 
          (๓.๓) ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน

ภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ      ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยท่ีก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บททม่ ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ท้ังภาค
ราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน 

        โาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา       สา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

        เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ตารางทม่ ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ล าดับทม่ การด าเนินการ หน่วยงานทม่
รับผิดชอบ 

๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้น  ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
-  ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย 
-  ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เช่ือมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปล่ียน

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  



ล าดับทม่ การด าเนินการ หน่วยงานทม่
รับผิดชอบ 

ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์     
พื้นท่ีเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- สนง.ปภ.จว. 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๓  
 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
- สนง.ปภ.จว.  
- ศูนย์ ปภ. เขต ๓  
-  ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใช้
รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    โดย
ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
- ส านักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 
-  ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้น
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
- ส านักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 
-  ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบั ติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
- สพป 
- สพม 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
 



ล าดับทม่ การด าเนินการ หน่วยงานทม่
รับผิดชอบ 

 
๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         ท้ัง

ส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้อ านวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยัง ผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           สา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผน
แล ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  
-  ส น ง . ป ภ . จ .
ปราจีนบุรี 
- ศูนย์ ปภ. เขต.๓ 
- ส านักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี 

 
๖.๒ การติดตาโและประเโินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ
และหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่
บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายท่ี
ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 

 
        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตาโและประเโินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ

 

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย ก าหนดข้ึนมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคมเครือข่ายด าเนินการติดตาโและประเโินผล 
        ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคล่ือนและสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการจังหวัดผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทยต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวธิีปฏิบัติหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการน าส่ิงท่ีได้    มีการ
คิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         และการ
บริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   การติดตามและ
ประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจาก
บทเรียนและการเรียนรู้ท้ังก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จส้ิน          การด าเนินการ โดยมี
แนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑)องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา 
ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไทยเพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญท่ีผ่านมาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี 



       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า ใน
กรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตามความเหมาะสมทุกป ี
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขต   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ นายก อบต. โคกไทย โคกไทย ๑ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๙๖-๘๗๙๙๓๙๙ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๒ รองนายก อบต. โคกไทย โคกไทย ๒ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๘๑-๙๐๑๘๙๓๓ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๓ ปลัดอบต. โคกไทย โคกไทย ๕ ๑๖๒.๑๒๕ ๐๙๒-๓๘๖๕๘๘๕ ๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

๔ นายอ าเภอศรีมโหสถ    ๑๕๗.๑๕๐  ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

๕ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    ๑๕๗.๑๕๐  ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

๖ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร    ๑๕๗.๑๕๐  ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

๗ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง    ๑๕๗.๑๕๐  ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

๘ เทศบาลต าบลโคกปีบ      ๐๓๗-๒๗๖๑๑๔   

๙ อบต.โคกปีบ      ๐๓๗-๒๗๖๒๗๑   

๑๐ ท้องถิ่นอ าเภอศรีมโหสถ     ๑๕๗.๑๕๐  ๐๓๗-๒๗๖๑๒๔   

๑๑ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร    ๑๕๒.๕๕๐  ๐๓๗-๒๖๗๑๒๓   

๑๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ      ๐๓๗-๒๗๖๑๒๗   

๑๓ สาธารณสุขอ าเภอศรีมโหสถ      ๐๓๗-๒๗๖๓๒๙   

๑๔ พัฒนาการอ าเภอศรีมโหสถ      ๐๓๗-๒๗๖๔๐๗   

๑๕ เกษตรอ าเภอศรีมโหสถ      ๐๓๗-๒๗๖๔๙๑   

๑๖ ปศุสัตว์อ าเภอศรีมโหสถ      ๐๓๗-๒๑๖๖๗๐   

๑๗ ประมงอ าเภอศรีมโหสถ         

๑๘ หัวหน้าส านักงาน ปภ. ๓   ๐๓๗-๒๙๑๗๔๙  

 ๑๙ มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปราจีนบุร ี    ๑๖๑.๘๖๐     

๒๐ อื่นๆ          

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก  



 

 
บัญชรีายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กร

เครือข่าย 
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ 

๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ 

๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๐ 

๔ ผู้บังคับการกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์   ๐๓๗-๔๗๑๔๓๙  

๕ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  ๑๕๒.๕๕๐ ๐๓๗-๒๑๑๑๓๕  

๖ ปลัดจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๐๘  

๗ หัวหน้าส านักงานจังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๔๑๖  

๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      ๐๓๗-๒๑๒๑๔๕  ๐๓๗-๒๑๒๑๔๕ 

๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ๐๓๗-๒๑๒๑๔๕  

๑๐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๐๗  

๑๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ๐๓๗-๒๑๑๖๒๗  

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๐๑๘   

๑๓ ท่ีดินจังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๑๐๑  ๐๓๗-๔๕๔๑๐๒ 

๑๔ ท้องถิ่นจังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๐๐๙   

๑๕ พัฒนาการจังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๐๑๓  

๑๖ 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด   ๐๓๗-๔๕๔๔๑๖  

๑๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๐๕๘-๙  ๐๓๗-๔๕๔๐๕๘ 

๑๘ 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด      ๐๓๗-๔๕๔๓๒๖-๗   

๑๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร      ๐๓๗-๒๑๑๔๔๖   

๒๐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี      ๐๓๗-๔๘๐๔๕๘-๙   

๒๑ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี      ๐๓๗-๔๘๒๒๓๔-๕   

๒๒ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี      ๐๓๗-๒๐๐๔๑๖   

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี      ๐๓๗-๒๑๑๐๖๔   

๒๔ อื่นๆ          

ภาคผนวก ข  



 

 
 
  

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัทต์ิดต่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายคงพล   สามเสน 
นายชะลอ  พรมมา  
นายบดินทร์   สัตย์ซื่อ 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร. 

 ๐๘๐-๖๐๖๓๐๕๙ 
๐๘๖-๑๔๒๗๔๖๗ 
๐๘๗-๑๔๐๔๔๓๕ 

 
 

บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งต้ัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัทต์ิดต่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายสุรชัย   ชาญเดช  
นายสุระชาติ   ศรีเกษม 
นายไพบูลย์   เทพมงคล 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
 

 ๐๘๙-๒๕๓๔๓๕๓ 
๐๘๙-๕๔๕๓๔๙๘ 
๐๘๗-๑๑๔๕๕๙๗ 

 

ภาคผนวก ค  



 

 
บัญชมรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพ้ืนทมอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 

ล าดับทม่ อ าเภอ ต าบล 
ชื่อองค์การสาธารณ

กุศล 

เคร่ืองโือ/
เคร่ืองจักร/
ยานพาหนะ 

ควาโช านาญ 
หโายเลข
โทรศัพท์ 

๑   มูลนิธิร่วมกตัญญ ู รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม

อุปกรณ์ 

การค้นหา
ผู้ประสบภัยทาง

น้ า 

๐๓๗-
๒๑๒๑๓๔ 

๒   มูลนิธิสว่างบ าเพ็ญฯ รถเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 

การเคล่ือนย้าย
ผู้ประสบภัยใน 

อาคารสูง 

๐๓๗-
๒๑๔๔๕๖ 

๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       
๒๒       
๒๓       
๒๔       
๒๕       
๒๖       
๒๗       
๒๘       
๒๙       
๓๐       

ภาคผนวก  ง 



บัญชีรายชือ่บุคคลท่ีจะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 
 

 
 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

ด.ญ.อรุณี   นวลผา 
ด.ช.ธนทัต   ประเสริฐสวัสด์ิ 
ด.ญ.ปัทมพร   ธงชัย 

๑๓๐     ม.๕ 
๒๒๗/๒  ม.๑ 
๑๗๘     ม.๑ 

 

         
 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

นายซ่อนกล่ิน   ลีน 
นายรัน   เสนเช้ือ 
นายเฮง   แขกเพ็ชร์ 

๕๒  ม.๑ 
๑๙  ม.๕ 
๑๘  ม.๗ 

ผู้สูงอายุ ๙๐ ปี
ผู้สูงอายุ ๙๒ ปี
ผู้สูงอายุ ๙๑ ปี 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ลักษณะ 
ความพิการ 

๑ 
๒ 
๓ 

นายน้อย   ดอนมอญ 
นางล ายอง   เจนการ 
นายมน   กล้าหาร 

๗๐    ม.๓ 
๗/๑   ม.๗ 
๓๕/๑ ม.๕ 

ร่างกาย/ปัญญา 
เคล่ือนไหว 
เคล่ือนไหว 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 

 

ช่ือ - นามสกุล.................... 
ช่ือ - นามสกุล.................... 
ช่ือ - นามสกุล.................... 

  

 

หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว         ควร

มอบให้เฉพาะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 

ภาคผนวก  ฉ 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ์ 



 
 

 

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
 

ท่ี รายการ จ านวน ความสามารถ 
ในการบรรทุก (คน) 

เจ้าของยานพาหนะ 
/เบอร์โทรศัพท์ 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 
 

รถกระบะ. 
 
รถหกล้อ 
 
รถสิบล้อ 
 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

๒ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 

๒๐ 
 

๓๐ 
 

๖๐ 
 

๒๐ 

๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 
 
๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 
 
๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 
 
๐๓๗-๒๑๘๙๓๖ 

ภาคผนวก ช 



 

 

บัญชีรายชื่อสถานที่ส าคญัในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

ล าดับที่ สถานที่ ที่ต้ัง หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

    ๘ 
    ๙ 

๑๐ 
 

โรงผลิตน้ าประปา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
อบต.โคกไทย 
โรงเรียนวัดหนองเกตุ 
วัดหนองเกตุ 
โรงงานวัฒนไพศาล 
สถานีบริการน้ ามัน 
สถานีบริการก๊าซ 
โรงแรม / รีสอร์ท  
โบราณสถานวัดสระมรกต 
 
 

ม.๔ ต.โคกไทย 
ม.๔,ม.๗ ต.โคกไทย 
ม.๔ ต.โคกไทย 
ม.๔ ต.โคกไทย 
ม.๔ ต.โคกไทย 
ม.๕ ต.โคกไทย 
ม.๑,ม.๕ ต.โคกไทย 
ม.๑ ต.โคกไทย 
ม.๔,ม.๕,ม.๗ ต.โคกไทย 
ม.๑ ต.โคกไทย 
 
                                                       

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



แบบส ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว     

  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบุร ี

ข้อมูล ณ วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก

ไทย 
ชื่อสถานท่ี 

ค่าพิกัด 

GPS 
(ถ้ามี) 

ท่ีอยู ่ รองรับ 
ผู้อพยพได้
จ านวน 
 (คน) 

ผู้รับผดิชอบสถานท่ี 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

เลขที่ หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อ าเภอ ชื่อ-สกุล 
/ต าแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่บ้านหนอง
เกต ุ

1.  โรงเรียนบ้านหนองเกต ุ
2. วัดหนองเกต ุ

ฯลฯ 

  ๔ 
 

๔ 

โคกไทย 
 

โคกไทย 
 

ศรีมโหสถ 
 

ศรีมโหสถ 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

นายเกรียงไกร  กันเหตุ 
 
พระอธิการศิลปกร 

  ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา...20...ห้อง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

หมู่บ้านโคก
มอญ 

1.  โรงเรียนวดัแสงสว่าง 
2. วัดแสงสว่าง 

ฯลฯ 

  ๒ 
 

๒ 

โคกไทย 
 

โคกไทย 

ศรีมโหสถ 
 

ศรีมโหสถ 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

นางนุชรี   พิพัฒศรี 
 
พระครูวิโรจน์สิทธิคุร 

  ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา...20...ห้อง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 
 
หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเป็นพื้นที่ท่ีมีเพดานสงูระบายอากาศได้ดแีละมีพื้นท่ีส่วนตวัควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เส้นทางเข้าถึงท่ีพักพิงควรอยู่ห่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลกีเลี่ยงการใช้เส้นทางท่ีมีการกัดเซาะของดิน 



ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างตารางโาตรฐานในการประโาณค่าควาโเสม่ยง 

โอกาสหรือควาโ ม่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับควาโรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไโ่โม (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

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

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

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ควาโเสม่ยงสูง   ควาโเสม่ยงปานกลาง      ควาโเสม่ยงต่ า 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ควาโเสม่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ควาโเสม่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
 
 
ควาโเสม่ยงต่ า     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 



         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
เรื่อง การจดัตัง้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคไทย 

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

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ บทท่ี ๓ หลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ข้อ ๓.๒.๒ 
ระดับปฏิบัติการท่ีก าหนดให้มีการจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย                         ผู้อ านวยการ 

๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย                    รองผู้อ านวยการ 
๓. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศรีมโหสถ                ท่ีปรึกษา 
๔. ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพื้นท่ี             ท่ีปรึกษา 
๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย                  กรรมการ 
๖. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย                                         กรรมการ 
๗. ก านันต าบลโคกไทย                       กรรมการ 
๘. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                             กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองเกตุ          กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกพนมดี          กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นท่ี          กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย                  กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าส านักปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย           กรรมการ 
๑๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย   กรรมการ 

                และเลขานุการ 
หโายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงกรรมการได้ตามท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
อ านาจหน้าทม่ 

ภาคผนวก  ฎ 



๑. จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย    
และแผนเผชิญเหตุองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย เพื่ออ านวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

๒. ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัยก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยและการฟื้นฟูของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   

๓. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัยขึ้นในเขตพื้นท่ี ให้เสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย    เพื่อจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
    ๕.  รวบรวมและจัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย 
    ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีนายอ าเภอหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี..............เดือน.......................  พ.ศ. .............  
 
 
 
 

 
           (นายเบิ้ม     ฉัตรชูสิน) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย     
              ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

 
 
 
 
 


