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   แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  

       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 

 

บทนำ 
   
   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว 
พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทำลายส่ิงแวดล้อม  
ทำใหส้ภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือ
มีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน 
และของรัฐ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น 
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น 
และช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา   
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์            
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ  เพื่อให้การบริหาร
จัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นท่ีให้เป็นท้องถิ่นท่ีปลอดภัย 
โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ท่ีประกอบด้วยการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ได้แก่  การป้องกัน  การลดผลกระทบ  และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ได้แก่  
การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมท้ังการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

                          
แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่    
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลกลางใหญ่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย 
 



คำนำ 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท้ังภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี 
(องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมท้ังจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและส่ังการเพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือเป็น
ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ส้ินสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น    เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕63 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕63 และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕58 และแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

                              (นายวิลาศ   ไชยดี) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
                     ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
                          



 

สารบัญ 
 
                     หน้า 
 
แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
บทนำ                
  
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่    ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ        2 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        3 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      3 
๑.๒.๒ สถิติภัย        3 

  ๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบล 
                            กลางใหญ่        5 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป ี      ๕ 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๘ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๘ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
                            กลางใหญ่        ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
    (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)      ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑๓ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นท่ี     ๑๔ 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑๖ 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑๖ 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑๖ 
  ๓.๒.๑ นิยามความเส่ียง       ๑๖ 
  ๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๗ 

  ๓.๓ พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยและปัจจัยที่ทำใหเ้กิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๑๘ 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒๑ 
  ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๒๑ 
  ๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๒๒ 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒๔ 
 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒5 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒๕ 
   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒๕ 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒6 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒8 
  ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ๒8 
   ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล 
    กลางใหญ่        ๒8 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
    องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     ๒9 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยั    ๓1 
  ๔.๓ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓1 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓2 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓2 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ    ๓2 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓9 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓9 
   ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน            40 
   ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔1 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔1 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ๔3 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔3 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔3 
 



      สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙   การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค      ๔3 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว     ๔4 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔6 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔6 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๔6 
   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง  ๔6 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2   ๔7 
  บทที่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔8 
   ๕.1 การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น  ๔๘ 
   ๕.2  การฟื้นฟ ู         50 
   ๕.2.1  การฟื้นฟูระยะส้ัน       ๕1 
    ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕2 
    ๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ       ๕3
 บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕3 
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  55 
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕7 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕8 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล  ๕8 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕8 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕9 
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ข. บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 

ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งต้ัง/  
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ง. บัญชีรายช่ือองค์กรสาธารณกุศลในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
จ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์     

 ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฉ. บัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก  
ช. บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ. บัญชีรายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   
ฌ. บัญชีพื้นท่ีปลอดภัย กรณีการเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

กลางใหญ่  
    



สารบัญ (ต่อ) 
                
 

ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง     
ฎ. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
ฏ. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ (ร่าง)  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
ฐ. การแบ่งมอบภารกิจตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ    
ฑ. การแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ฒ. แผนงาน /โครงการ  จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชน

ได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
ณ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้    

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด. (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment 

Form) 
ต. ใบรับส่ิงของ 
ถ. แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

  
 

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



 
สารบัญแผนภาพ 

 
                      หน้า 
 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทนำ 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๓ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ๒8 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน  30 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล  
                                   กลางใหญ่        40 
 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 45 
 

 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 
 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  3 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ๓ 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  4 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ๔ 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล     
                     กลางใหญ่        ๔ 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลำดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ๕ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ๕ 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่  ๑๕ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง   ๑๗ 
   กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๑๙ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
ตารางที่ ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ๓4 

 ตารางที่ ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ๓4 
 ตารางที่ ๔-๓  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว   44 
 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิัติ  ๕5 



ภาคผนวก  ต 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๑ 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 
             องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ (ท่ีต้ัง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้ำท่ี
สำคัญ ฯลฯ) ตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   ต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือระดับ 
น้ำทะเล ประมาณ  68  เมตร มี เนื้อท่ีประมาณ 41.9 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  26,187 ไร่             
มีลักษณะสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสำหรับเกษตรกรรม  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

      ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลดงแคนใหญ ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดอุบลราชธานี 
     ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลบ้านไทย  อำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี   
     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลบึงแก  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลบ้านกอก  อำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
           องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน  41.9  ตารางกิโลเมตร  

หรือ 26,187.5 ไร่     แยกเป็นหมู่บ้านได้จำนวน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้.-   
  1.1.2.1   บ้านกลางใหญ่   หมู่ท่ี  1   
  1.1.2.2   บ้านกลางใหญ่   หมู่ท่ี  2   
  1.1.2.3   บ้านกลางใหญ่   หมู่ท่ี  3   
  1.1.2.4   บ้านไผ่    หมู่ท่ี  4   
  1.1.2.5   บ้านสวน      หมู่ท่ี  5   
  1.1.2.6   บ้านโคก    หมู่ท่ี  6   
  1.1.2.7   บ้านไผ่    หมู่ท่ี  7   
  1.1.2.8   บ้านไผ่    หมู่ท่ี  8   
  1.1.2.9   บ้านกลางใหญ่   หมู่ท่ี  9   
  1.1.2.10 บ้านไผ่    หมู่ท่ี  10   
  1.1.2.11 บ้านโคก    หมู่ท่ี  11   
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   มีจำนวนประชากรท้ังส้ิน  5,125  คน   
   จำแนกเป็นเพศชาย   2,528 คน 
        เพศหญิง  2,597 คน 

จำนวนครัวเรือน 1,430  ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  
ข้อมูล ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563              

รายละเอียด ดังนี้.- 
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 บ้านกลางใหญ่ 183 311 336 647  
2 บ้านกลางใหญ่ 95 157 181 338  
3 บ้านกลางใหญ่ 119 263 252 515  
4 บ้านไผ่ 156 265 276 541  
5 บ้านสวน 132 204 219 423  
6 บ้านโคก 103 189 166 355  
7 บ้านไผ่ 98 188 170 358  
8 บ้านไผ่ 174 324 315 639  
9 บ้านกลางใหญ่ 160 256 278 534  

10 บ้านไผ่ 112 198 222 420  
11 บ้านโคก 98 173 182 355  
 รวม 1,430 2,528 2,597 5,125  

 

            (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  ณ  1  กรกฎาคม  2563) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
              ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลกลางใหญ่  ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างท่ัวไป   ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมการเพาะปลูก 
การเล้ียงสัตว์  เป็นต้น    
           เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี  30,000 – 50,000 บาท  

          ท่ีมา : (ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
            องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง , เทศบาลตำบลบ้านกอก  
และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  โดยตำบลกลางใหญ่  ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย  คือ ถนนแจ้งสนิท 
( เส้นทางหมายเลข 23 ) และทางหลวงท้องถิ่น  2  สาย ( เส้นทางหมายเลข  2405 และ 2406 )  เช่ือมระหว่าง 
หมู่บ้าน  และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ  หลายสาย  อีกท้ังมีเส้นทาง         
การคมนาคมขนส่งติดต่อกับ  อำเภอและจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบาย  ท้ังทางรถยนต์  และรถโดยสารประจำทาง 

 

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 
         องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ   

มีลำห้วย  2  สาย  คือ  ลำห้วยน้ำก่ำ  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน  ต้ังแต่หมู่ท่ี  2 , 3 , 9  และ  ลำห้วยลำเหมือง  
ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน  ต้ังแต่หมู่ท่ี  4 , 7 , 8   
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    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้น ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่        
ส่วนใหญ่เกิดภัยจากวาตภัย   โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจากมีพื้นท่ีราบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง  โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมู่ท่ี  
4 , 7 , 8 และ 10  บ้านไผ่  ท่ีเกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว  มักจะมี
ผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ต้ังแต่การสูญเสียทรัพย์สิน  จนถึงบาดเจ็บเล็กน้อย 
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ท่ีสำคัญท่ีเกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมูท่ี่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๙ 1 หมู่ท่ี 1,2,6,11 25 - - - 53,000.- 
๒๕61-62 - - - - - - - 

รวม 1 4 25 - - - 53,000.- 

  (ท่ีมา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

        (2)  วาตภัย 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูท่ี่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จำนวนบ้านเรือน     
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบ้านเรือน     
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
12 พ.ค. 59 1 หมู่ 4 , 7 , 10 - 17 15,000.- 
25 พ.ค. 59 1 หมู่ 4 , 10 - 2 1,500.- 
11 พ.ค. 60 1 หมู่ 2 , 3 - 7 48,910.- 
พ.ศ. 2562 1 หมู่ 1,7,8,9,10 - 12 28,400 
พ.ศ. 2563 1 หมู่ 1,3,5,6,9     - 13 38,050 

รวม 3 10 - 51 131,860 

   (ท่ีมา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล  ณ  วันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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      (3) ภัยแล้ง 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พื้นที่  
ประสบภัย 

(หมูท่ี่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จำนวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

2561 1 11 1,383 - - - 

2562 1 11 1,397 - - - 

2563 1 11 1,430 - - - 

รวม 3 11 4,210 - - - 

       (ท่ีมา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ข้อมูล  ณ  วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูท่ี่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จำนวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕60 1 หมู่ท่ี  1 , 5 3 - - 150,000 
๒๕61-63 - - - - - - 

รวม 1 2 7 - - 150,000 

    (ท่ีมา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ข้อมูล  ณ  วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูท่ี่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา่ 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จำนวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕61 1 หมู่ท่ี 6 - - 7 - 
2562 1 หมู่ท่ี 5 - - 2 - 
รวม 2 2 - - 9 - 

 

     (ท่ีมา : งานบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่ข้อมูล  ณ  วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้ 
 

***  การจัดลำดับความเสี่ยงภัย  *** 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลำดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

 

ลำดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภยั พายุลมแรงพัดหลังคาบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 
2 ภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง  
3 อุทกภัย น้ำท่วมนาข้าว และพื้นท่ีทางการเกษตร (น้ำรอการระบาย) 
4 อัคคีภัย ไฟป่า ไฟไหม้ฟางข้าวในพืน้ท่ีไรน่าในฤดูแล้ง 
5 อุบัติเหตุจราจรทางถนน จักรยานยนต์ล้มคว่ำ จากความประมาทของผู้ขับขี ่

  
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 
       ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจำ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่  วาตภัย , ภัยแล้ง , อุทกภัย , อัคคีภัย ไฟป่า  นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน)        
ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น  ซึ่งการคาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่
ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก  เช่น  เทศกาลต่างๆ จะมีแนวโน้มการเกิดมากขึ้น 

 
***  ปฏิทินสาธารณภัย  *** 

ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
     เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ ่จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

 

ฤดูร้อน      
ภัยแล้ง   

  

ฤดูร้อน          
พายุฤดู
ร้อน 

    
ฤดูร้อน         

อัคคีภัย ปีใหม ่ ตรุษจีน          ปีใหม ่

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม ่

   
สงกรานต ์

        
ปีใหม ่

ภัยหนาว ฤดู
หนาว          ฤดู

หนาว 
 

หมายเหตุ   :   การเฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 

 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกลางใหญ่  พ .ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้   ให้ เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔            
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน  หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕58 ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

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

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่      
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี
โดยเร็วเป็นลำดับแรก  มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 
รวมท้ังติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอให้เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัย    
ขนาดกลางต่อไป 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๗ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์       
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  โดยมีเป้าหมายเพื่อใหป้ระเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภั ย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
นำไปสู่การพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อลดความล่อแหลม  ลดปัจจัยท่ีทำให้เกิด 
ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน 
รวมถึงป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นทุกรูปแบบ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม  สังคม  และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       
ท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบั ติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่       
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่น
และความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก  
ในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็จะสามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย  โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลาย
กลุ่มในชุมชน 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๘ 
 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
มีท่ีมาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  (โครงการท่ีใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
   (๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

         (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ต้ังงบกลางให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ     
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  นำเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ท้ังนี้ หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ียังไม่มี     
ความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่าย ไปต้ังเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพิ่มเติมได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณอื่นๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั งไม่ มี  
ความจำเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
สำหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่          
  ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จะมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสาน
การปฏิบัติต้ังแต่ระดับประเทศ  ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่  ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 

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

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

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบติัภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าท่ี จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป  โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหน้ าท่ีบั ง คับบัญ ชา อำนวยการ ควบคุม  กำกับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

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

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
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ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

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

     ท้ังนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ 

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

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำ เนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ  เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

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

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

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

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี            
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นท่ี
อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อำนวยการ 
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              (๖.๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี   และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเขื่องใน รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับ    การร้องขอ 
โดยมีนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการ 

 

      (๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหน้าท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบล 
กลางใหญ่ ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลบ้านกอก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  หรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ 
 

    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ี ให้กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ  เพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี พร้อมท้ังให้รายงานผู้อำนวยการอำเภอในเขต
พื้นท่ี อำเภอเข่ืองใน ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลำพัง   ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ  และขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อำนวยการอำเภอ 
(นายอำเภอเขื่องใน) 

 

 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อำนวยการจังหวัด 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 
รองผู้อำนวยการจังหวัด 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) 
 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อำนวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อำนวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่                            
          (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     
เพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมท้ังประสานกับ  
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน  หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ 
โดยลำพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เคียง และหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้
ควบคุมและส่ังการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ                ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)                  (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก        กอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และ  
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง  ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
รายงานผู้อำนวยการอำเภอ  พร้อมท้ังประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล
บ้านกอก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  ให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

จัดต้ัง 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่) 
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           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตำบลบ้านกอก และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไทย  ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้การสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 51 
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกองบิน 21 หรือ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกท่ี 22            
 ท้ังนี้   ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับ
ทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕63 และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อำนวยการ
จังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นท่ี  ท้ังนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของ
หน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน 
ส่ังการ  รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านกอก    
เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่าง
มีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่ เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นท่ีอันตราย พร้อมท้ัง  
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ หรือหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  เช่น  ตำรวจ  เทศบาล เป็นต้น  ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ 
และให้รายงานตัว  ท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น   
เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
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         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ัง
ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นท่ีรองรับการอพยพ 
 

ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่                            
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 

ลำดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

มูลนิธิกู้ภัย อำเภอเขื่องใน 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
..................................................... 
..................................................... 

09 – 9169 – 6500 
สายด่วน  1669 

-เจ้าหน้าท่ีเวรประจำวันของศูนย์ฯ 
-ระบบตอบรับอัตโนมัติ /  
มีเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 

Callcenter 
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บทที่ 3 
การปฏบิัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบล       
กลางใหญ่ ฉบับนี้  มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญใน
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นท่ี ตามแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันบรรเทาการลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม
ความพร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ความเส่ียง ได้แก่ 
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอ่แหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการ
ความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ท่ีอาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้      
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อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิ ด      
สาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยท่ีทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย   ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน 
ได้แก่   ขั้นท่ี ๑  การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเส่ียง และพิจารณาถึง
ข้อมูลในอดีต  ขั้นท่ี ๒ การประเมินภัย  ขั้นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม  ขั้นท่ี ๔ การวิเคราะห์ความ
เปราะบางและศักยภาพ  ขั้นท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเส่ียง  ขั้นท่ี ๖ การจัดทำข้อมูลความ
เส่ียงและแนวทางในการจัดการและลดความเส่ียง  ขั้นท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ
ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
            ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำกลางใหญ่ 
จัดทีมประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย  เพื่อเข้าสำรวจพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์     
สาธารณภัย  และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น       
เพื่อประกอบการตัดสินใจส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกำจัดความเส่ียง 
(การป้องกันหรือหลีกเล่ียง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง 
        ท้ังนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเส่ียงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 

ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลอืกในการจดัการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน      
                      และอุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายสิ่งก่อสรา้งและ
โครงสร้างที่เปราะ 
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพื้นท่ีเสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงต่อ
ทรายเดือดหรือ 
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหว       
ออกกฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้าง        
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ท่ีดิน        
โดยคำนึงถึง      
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน           
ซึ่งครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว       
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว       
การจัดเตรียมสิ่งของ
ยังชีพและสิ่งของ
สำรองจ่าย การฝึก
ทีมค้นหาและ
ช่วยเหลือ          
การให้ความรูแ้ก่
ประชาชน 
 
 

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว  
การรวมกลุ่ม    
ความเสี่ยง     
เงินทุนสำหรับ    
ซ่อมสร้าง และ
กองทุนออมทรพัย์
ชุมชน  สำหรับการ
ซ่อมสร้าง  และ   
ฟื้นสภาพ 
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

พายุโซนร้อน 
และอุทกภัย 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายชุมชนท่ีสุ่มเส่ียง
ออกห่างจากชายฝ่ัง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพื้นท่ี
ต่ำซึ่งเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวกำบัง
ลมหรือใช้พื้นท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เข่ือนหรือกำแพง
คล่ืน และอื่นๆ เป็น
แนวกั้นน้ำ        
ยกอาคารให้บริเวณ
เส่ียงต่อน้ำท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ำ  
ท่ีคาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกำบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เป็นต้น 

การเฝ้าระวัง     
การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าสำหรับ
พายุไต้ฝุ่น        
การเตือนภัยน้ำท่วม
ล่วงหน้า         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
ส่ิงของยังชีพ     
การหาท่ีหลบพายุ
ไต้ฝุ่นและกำหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเส่ียง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสำหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นท่ีน้ำท่วมถึง 
 

 

  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่ มเติมได้ ท่ี  
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/         
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 
 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเส่ียง หรือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึง
พื้นท่ีเส่ียงภัยและปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเส่ียงอย่างยั่งยืน ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ท่ีกำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพื้นท่ีหนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตำบลกลางใหญ่  ซึ่งมีหมู่บ้านท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเส่ียงจากภัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย 

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย เสี่ยงสูง 

เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

วาตภัย หมู่ท่ี 4,10 หมู่ท่ี  2,3 หมู่ท่ี  7 เป็นพื้นท่ีโล่งกว้างรับลม โครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี ..-.. หมู่ท่ี 1 - 11 หมูท่ี่ ..-.. - น้ำในลำคลองแห้งขอด ,  
ฝนท้ิงช่วง  และฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล 
- น้ำในลำคลองซึ่งเป็นแหล่ง
น้ำต้นทุนสำหรับผลิต
น้ำประปา  ต้ืนเขินจนไม่
เพียงพอ                       

โค ร ง ก าร ขุ ด ล อ ก
แหล่งน้ำสาธารณะ
ป ระ โย ช น์ ภ าย ใน
ตำบล                                                               

อัคคีภัย หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี   6 หมู่ท่ี 11 สภาพอากาศร้อนจัดในฤดู
แล้ง ประกอบกับเกิดความ
แห้งแล้วเป็นระยะเวลานาน 

โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการขยะมูลฝอย , 
โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุทกภัย หมู่ท่ี ..-.. หมู่ท่ี 6 , 11 หมู่ท่ี 1,2 เป็นพื้นท่ีรับน้ำผ่าน จากลำ-
น้ำชี , ฤดูฝนน้ำระบายได้ช้า 

โครงการขุดลอกคู
คลอง ภายในตำบล 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ท่ี ..-.. หมู่ท่ี ..-.. หมู่ท่ี ..-.. - - 

 
 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดำเนินการในบริบทของสภาพพื้นท่ีและ
สภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

อุทกภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสาย 
พื้นท่ีเส่ียงบางจุดไม่มีพนังหรือเข่ือน
กั้นตล่ิง โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี............. 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ำเป็น
ประจำทุกปี 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ำ โดยเฉพาะพื้นท่ี 
หมู่ท่ี................................................... 
 
 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
 

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

ภัยแล้ง หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ำ   
ในปริมาณมากและต่อเนื่ องท้ังปี  
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- แหล่งกักเก็บน้ำเพื่ อการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แ ม่ น้ ำ ล ำค ล อ ง ต้ื น เขิ น 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- มีการบุกรุกทำลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- มี เขื่อนหรือแหล่งน้ ำ
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
 
 
- ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม
เพื่ อกัก เก็บน้ ำไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพื้นท่ี
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โด ย ท่ั ว ไป      
อยู่ ภ าย ใต้อิทธิพ ลของลมมร สุม 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 
 
- บุคลกรท่ีมีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี....... 
 
- อาคารบา้นเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบำรุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารปรับ ป รุ งและ
ซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ำ 

 
อัคคีภัย หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... หมู่ท่ี..... - ประชาชนขาดความตระหนั ก     

ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี................ 
 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 

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

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ท่ี..... หมูท่ี่..... หมู่ท่ี..... - มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี.......................... 

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

 
หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ) ตามภาคผนวก ญ 
 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีพื้นท่ีประมาณ  41.9  ตาราง
กิโลเมตร  สาธารณภัยท่ีส่งผลกระทบ  ได้แก่  ภัยจาก  อัคคีภัย , วาตภัย และอุทกภัย  จึงให้ความสำคัญกับ   
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ได้พิจารณาโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพ
พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ว  และได้จัดสร้างเส้นทางคมนาคม , ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม (บล็อกคอนเวิร์ต)  และราง
ระบายน้ำภายในตำบล  เพื่อการส่งกำลังบำรุง  และระบายน้ำข้ามระหว่างเส้นทางคมนาคมขึ้น  เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
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                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเส่ียง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนท่ีเส่ียงภัยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยท่ีทำให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหค้นในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้ างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่จะมีการประสานและส่ังการอำนวยการให้ชุมชน/
หมู่บา้น ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้ นไป          
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
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         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ท้ังนี้  ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ใหก้องอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทำหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จาก    
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ  และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอ  และจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล   
กลางใหญ่  มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทำแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพื้นท่ีรองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์    
พักพิงช่ัวคราว  คือ  ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว  ได้แก่  ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นขั้นต่ำของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการขอ้มูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจำเป็น 
                  (๖) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบล  
กลางใหญ่  จะจัดทำโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/
หมู่บ้าน  ท่ีมีความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
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    (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ้น 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบั ติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ต้ังแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็น ส่ิงสำคัญ ท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการท่ีกำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจาก 
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การทำความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้สำรวจชุมชน      
เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น  
แผนลดความเส่ียงภัยของชุมชน 
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                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย  โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือ นให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมส่ิงของยังชีพท่ีจำเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นท่ีเส่ียงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นท่ี        
ท่ีคาดว่าจะเกิดภัย  เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีความ

เส่ียงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นท่ี     

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ำกว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

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

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้นำแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจา ก      
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
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3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 ได้กำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อส่ังการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

กำลังควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้ม 
ท่ีสถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น  ให้ จัดเตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจำ 

 
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

      

       เฝ้าระวัง ติดตาม    
         สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  

     การแจ้งเตือน      
    ล่วงหน้า 

     
        การแจ้งเตือนภัย 

   

    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝา้ระวังระดับน้ำใน 
  เขื่อน การระบายน้ำ 
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน   
  แม่น้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• หน่วยปฏบิัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินความเสี่ยงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏบิัติ 
• หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอำนวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งใหแ้จ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏบิัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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           กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง  นับต้ังแต่ได้   
รับแจ้งการเตือนภัย  เพื่อเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ทางโทรศัพท์หมายเลข  045 – 227180    
วิทยส่ืุอสาร ความถ่ี.........-........MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 045 - 227180 
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง  (โทรศัพท์0  045 - 2227/โทรสาร  045 - 227179)  ตามแบบรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัย และวิทยุส่ือสาร ความถ่ี.............- ...................MHz  
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บทที่ ๔ 
การปฏบิัตขิณะเกิดภยั 

 
     ๔.๑ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและส่ังการ เพื่อทำหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ัง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลำพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกอก  
, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และ/หรือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเข่ืองใน 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งกำลังบำรุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ท่ีจำเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่  มีดังนี้ 

(1) คณะที่ป รึกษา/ผู้ เชี่ยวชาญ  มีหน้าท่ี ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ท่ีเกิดขึ้น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ี
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข  รักษาความสงบเรียบร้อย  การจราจร  ผจญเพลิง  โครงสร้างพื้นฐาน  สารเคมีและ
วัตถุอันตราย  กัมมันตรังสี  ส่งกำลังบำรุง  การขนส่ง  อพยพ  และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจำเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกูช้ีพกู้ภัย  
- ผู้อำนวยการโรงเรียนในพืน้ท่ี 
- ผู้นำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 

ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก อบต.  
- งานป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย 
- กองช่าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 - 11 
- สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - 11 
- อาสาสมัครต่างๆ   เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนนุ ส่วนอำนวยการ 

- ปลัด  อบต.กลางใหญ่ 
- สำนักปลัด อบต. กลางใหญ่ 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 - 11 
- สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - 11 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- เลขานุการนายก อบต.  
- กองคลัง 
- กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1 - 11 
- สมาชิกสภา อบต. กลางใหญ่ 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตำรวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- กองช่าง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นท่ี อปท.และอำเภอ)  และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นท่ีจังหวัด) ดังนั้น   
เมื่อผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด 
และผู้อำนวยการอำเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีโดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อส่ังการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณี ท่ีพื้นท่ีท่ี เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้น  
ท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ท่ีมีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลำดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพื่อส่ังการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นท่ีอำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ี เกิดขึ้นนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในอำเภอหรือ   กิ่งอำเภอท่ีรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป  ท้ังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายจาก    
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนด    โดยมี   ก.ช.ภ.อ.           
เป็นผู้ตรวจสอบและกล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อำเภอในพื้นท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเขา้ควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต  
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำด่ืม อาหารปรุงสำเร็จ เส้ือผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1 - 2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบั ติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒ - ๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้ องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย         
ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม  เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้านสถานการณ์         
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ท่ีจำเป็น 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
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  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
           (๒.๑) นำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นำในการสอบถามสำรวจ
ข้อมูลสถานท่ี ส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนด
พื้นท่ีอันตราย พื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ 
การส่ังการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จส้ินภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ  สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑)  โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  มีอำนาจในการควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก และผู้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นการจัดการสาธารณภัย      
ขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จะรับข้อส่ังการจาก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ  โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับ
พื้นท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน  

(เมื่อเกิดหรือคาดวา่                 
จะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อำเภอ/เทศบาล     เข้าควบคุม

สถานการณ์) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) จำนวน...........แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ    
  (ศบก.อ.) จำนวน................แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
 
 

ผู้อำนวยการอำเภอ 
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     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - กำหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย  ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เข้าพื้นท่ีประสบภัย 
           - สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
๑ 

 
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) 

 
ส่วนอำนวยการ 

 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัด เตรียม เจ้ าหน้ าท่ี เพื่ อ รับแ จ้ งเห ตุและรายงานสถานการณ์ ให้             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบ
เพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นท่ีการให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป  จนกว่าสถานการณ์ส้ินสุด 

ส่วนอำนวยการ  

๓ ออกสำรวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเข้าสำรวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์  เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอำนวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัย เพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอำนวยการ  

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอำนวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะส้ินสุด 

ส่วนอำนวยการ  
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๔) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมื อ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  

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

ส่วนอำนวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการส่ังใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนนุ  

๑๐ กำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น   4   โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่  1 , 2 , 3 , 9  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  1 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่  4 , 7 , 8 , 10  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  4 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่  5   มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  5 รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนท่ี ๔ ประกอบด้วย หมู่  6 , 11   มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  6  รับผิดชอบ
พื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นท่ี 

ส่วนอำนวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
      ส่ังให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว    ให้เจ้าหน้าท่ี    เจ้าพนักงาน   และ
อาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน    เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นท่ี
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการ   
สาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
๑๒ 

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

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพื้นท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพื้นท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ท่ีจำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เล้ียงตามความจำเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตำรวจในพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้ เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทำระบบสำรองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำด่ืม เครื่องยังชีพท่ีจำเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

 
ส่วนปฏิบัติการ 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสำคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกำหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทำบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ท่ีจำเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจำเป็นต่อการดำรง ชีวิต เช่น อาหาร น้ำด่ืม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ี ได้ รับความ เสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสำคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ำด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคล่ือนท่ีและให้บริการ
ทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบ้ืองต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ 
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็นลำดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์ สิน พร้อมท้ังสนับสนุ นการปฏิบั ติงานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกำลังพล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ส่วนปฏิบัติการ 

๑๓ ปกป้องสถานท่ีสำคัญ  เช่น  โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น 
ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนนุ  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เช่น อาหาร น้ำด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนนุ  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีสำรวจและจัดทำข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอำนวยการ  

๑๗ จัดต้ังศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื่อทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนิ น
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สำหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคล่ือนย้ายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ลำดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ียุ ติแล้ว ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแล้ว ให้ดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีต้ังอย่างปลอดภัย 

ส่วนอำนวยการ  

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ำซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกอก , กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอำนวยการ  

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือส่ือสาร  องค์การบริหารส่วนตำบล   
กลางใหญ่  มอบหมายให้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน หมายเลข 045 – 227180 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อส่ือสารสำหรับติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  สำหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ  และในภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้ สำนักงานปลัดเป็นผู้
ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดต้ังศูนย์ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และ
ระบบส่ือสารอื่นๆ ท่ีจำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
           (๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์  โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่   สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  หมายเลขโทรศัพท์  045 - 227180 และโทรสารหมายเลข  045 - 227179 
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        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

  นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท์ โทรสาร 

1 สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอเขื่องใน - - 045-391144 045-391145 

2 สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน - - 045-391111 - 

3 พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน - - 045-391121 - 

4 เกษตรอำเภอเขื่องใน - - 045-391118 - 

5 หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัด - - 045-344635-7 045-344636-7 

6 รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านกลางใหญ ่ - - 045-227089 - 

7 รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านไผ ่ - - 045-227222 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 
กลางใหญ่ , ไผ่ 

โทรศัพท์  045 - 227089 
และ  045 - 227222 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัย              

อำเภอเขือ่งใน 
โทรศัพท์ 045 - 391100 

กองอำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ ่
โทรศัพท์   045 - 227180 
โทรสาร    045 - 227179    
ความถ่ีวิทยุ  155.100 MHz 

 

วิทยุชุมชน 
คนรักสุขภาพ 

โรงพยาบาลเขื่องใน 
โทรศัพท์  045 - 203004 

 

กองอำนวยการป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลบ้านกอก 
โทรศัพท์ 045 – 845101 

045 – 412261 
ความถี่วิทยุ  155.100 MHz 

 

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญู 

โทรศัพท์  
09 – 9169 – 6500 

 
 

กองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 โทรศัพท์  045 – 344635 - 7 
 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
อำเภอเขือ่งใน 

โทรศัพท์  045 – 223021 
สาขาย่อย  045 - 845100   

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขื่อง
ใน 

โทรศัพท์ 045 - 391127 
ความถี่วิทยุ  155.100 MHz 
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    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีกำหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ ท่ีถูกต้องและ 
ลดความต่ืนตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นหน่วยงานหลัก 
ดำเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ 
การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป ร วมท้ัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง 
โดยส่ือ ข่ายการส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ท่ีบอกถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นท่ีการปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะส้ินสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่ส่ือมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้น   
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจส่ังอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีนั้นออกไปจาก
พื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกอง
กำลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
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       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย   โดยมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     
ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น   เบอร์โทรศัพท์  
045 - 227180 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ำด่ืม เท่าท่ีจำเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน  ณ  จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน
หรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพท่ียังติดค้าง  
อยู่ภายในพื้นท่ีเส่ียงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจในท้องท่ีเพื่อจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้     
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอำนวย      
ความสะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากส่ือทุกช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
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      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          
เพื่ อรวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิบั ติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเป็นทุกๆ ด้าน               
ท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   
เมื่อภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นท่ีประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ท้ังนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ      
ในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูล    
ท่ีได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
พิจารณาเห็นว่า  มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์ สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ให้ดำเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริ จาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา
ส่ิงของบริจาค 
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       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
กำหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและส่ิงของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง 
เสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย ส่ิงของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
ส่ิงของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลาง   
ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องคำนึงถึงส่ิงสำคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทำให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ต้ัง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพื้นท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว            
  โดยไม่จำเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
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ประเด็น ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ต้ัง 
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพื้นท่ี 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

      

  ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสรา้งศูนย์พักพิงชั่วคราว                           
                                                                                   องคก์ารบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่                                   
                                                            หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอำนวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที ่
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพ้ืนที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จำเป็นแก่การดำรงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ วย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผูป้ระสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ทำหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณี ที่ผู้ ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภั ยได้ส้ินสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีต้ังต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นท่ีอยู่อาศัยเดิม              
พร้อมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  แบ่งประเภทของ   
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็น
เร่งด่วน  พร้อมท้ังกำหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีใด ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นมีหน้าท่ี            
เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีนั้น
และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพื้นท่ีใดให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แห่งพื้นท่ีนั้นท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
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    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       
การรับมือให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นแจ้งกองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จำนวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบั ติงาน เช่น กำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการท้องถิ่น 

         ท้ังนี้  ให้ ใช้เกณฑ์ เงื่อนไขทางด้านพื้น ท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทที่ ๕ 
การปฏบิัตหิลังเกดิภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้น ไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี         
ความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื ้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื ้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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   ในอดีตท่ีผ่านมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู )              
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเส่ียง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเส่ียงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว 
ยังจะส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          
ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย  เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 
รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูล  การสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิ น      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
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         ๕.๑.๔ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบล 
กลางใหญ่  จัดต้ังคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียห ายและแนวทางการฟื้ นฟู ไปยั ง             
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

ส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟู      
หลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

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

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
๓. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

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

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จัดทีมประเมินความเสียหายและความ
ต้องการความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลราชธานี  ให้ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
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การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ 
ผู้อำนวยการจังหวัด  ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแห่ งชาติ                   
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพื่อสนองความต้องการท่ีจำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะส้ัน รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง        
ตามความจำเป็น  โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกลางใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลไผ่  เป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ำซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีท่ีต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เล้ียงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กกำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 
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   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นทีป่ระสบภัย 
   เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้ก ลับ สู่สภาพ ท่ีสามารถใช้งาน ได้  ท้ังนี้  ควรให้ความสำคัญกับการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ี
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับ    
ความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานี และแขวงทางหลวง

ชนบทเข่ืองใน 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พื้น ท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน์ 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักชลประทานท่ี 7 โครงการ
ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดำเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๕๓ 
 

           - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   เป็นหน่วยหลัก   

ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

        (๒) สำหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้
เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืนในการวางแผน และการกำหนดการ
ประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย 
ท้ังนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมและทรัพย์ สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิ สังขรณ์       
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของ
บุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกลางใหญ่  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล             
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ี จะเกิดขึ้นอีก กรณี ท่ีเกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
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ท่ีได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
กลางใหญ่  พ.ศ. ๒๕๖3   ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕63  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕63 มีแนวคิด
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ซึ่งการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์    
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร 
และองค์การสาธารณกุศล   และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐     
ท่ีบัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น 

        เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบล   
กลางใหญ่  พ.ศ. ๒๕63 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม  โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแต่ละ
ภาคส่วน   ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑ 

 
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     
พ.ศ. ๒๕๖3 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ
ถึงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วม  
ของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 

 
- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย      
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๓ มีส่วนร่วมกับอำเภอเขื่องใน  และจังหวัดอุบลราชธานี  อย่างต่อเนื่อง   
เพื่อเช่ือมการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง  โดยจัดประชุมแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม  เช่น  ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์     
พื้นท่ีเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีทำให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- สนง.ปภ.อำเภอ
เข่ืองใน 
- สนง.ปภ.จว. 
อุบลราชธานี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ  องค์การบริหารส่วนตำบล   
กลางใหญ่  การร่วม ฝึกการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณ ภั ย ขอ ง            
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบ
และฝึกความชำนาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- สนง.ปภ.อำเภอ
เข่ืองใน 
- สนง.ปภ.จว. 
อุบลราชธานี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

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

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ลำดับที่ การดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้น
การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- สพป.อุบลราชธานี 
- สพม.อุบลราชธานี 

๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมี ส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ไปสู่การปฏิบั ติ      
ในช่วงกลางแผนและปลายแผน  พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ ง ค์ ก ารบ ริ ห า ร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า   
อำเภอเข่ืองใน 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
อุบลราชธานี 
- ศูนย์ ปภ. เขต 13 
- สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายท่ีกำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล

กลางใหญ่  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ 
โดยให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณ ภัย 
ประเมินผลกระทบการขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ ผู้อำนวยการอำเภอ          
เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด  ผู้อำนวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ    
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง  แนวทางการดำเนินงานต่อไป 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๕๙ 
 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ   เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการ     
สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือส่ิงประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนำส่ิงท่ีได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ ท้ังก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อเส ร็จส้ิน          
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน     
ด้านการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสำคัญท่ีผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางใหญ่  เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่ 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า 
ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ได้ดำเนินการตามกระบวนการท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   
พ.ศ. ๒๕๖2 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัย
และเหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ตามความเหมาะสมทุกป ี
 

***************************************** 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ - - 
0-4522-7179, 
093-0700933 

0-4522-7179 

2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ - - 081-8779625 - 

3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ - - 089-8463940 - 

4 นายอำเภอเข่ืองใน - - 0-4539-1100 - 

5 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง - - 0-4539-1100 - 

6 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม - - 0-4539-1100 - 

7 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร - - 0-4539-1100 - 

8 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง - - 0-4539-1100 - 

9 ท้องถิ่นอำเภอเข่ืองใน - - 0-4542-3592 - 

10 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเข่ืองใน - - 081-5490904 0-4539-1127 

11 สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอเข่ืองใน - - 0-4539-1144 0-4539-1145 

12 สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน - - 0-4539-1111 - 

13 พัฒนาชุมชนอำเภอเข่ืองใน - - 0-4539-1121 - 

14 เกษตรอำเภอเข่ืองใน - - 0-4539-1118 - 

15 หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัด - - 0-4531-3001 0-4534-4636-7 

17 รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านกลางใหญ่ - - 0-4522-7089 - 

18  รพ. ส่งเสริมสุขภาพฯบ้านไผ่ - - 0-4522-7222 - 

 

ภาคผนวก ก 



 
บัญชรีายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัด - - 081-8057540 0-4534-4600 

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด - - 089-2034039 0-4534-4603 

3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด - - 0-4524-4875 - 

4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - - 0-4531-1052 0-4531-1053 

5 สำนักงานประมงจังหวัด - - 0-4524-3033 0-4524-3033 

6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - - 0-4525-5005 0-4525-5005 

7 สำนักงานเกษตรจังหวัด - - 0-4531-1052 0-4531-2693 

8 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด - - 0-4525-6139 0-4525-6139 

9 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด - - 0-4525-4720 0-4531-7258 

10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด - - 0-4525-4855 0-4524-4318 

11 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - - 0-4531-4703 0-4528-5518 

12 สำนักงานแรงงานจังหวัด - - 0-4526-2340 0-4526-2580 

13 สำนักงานจัดหางานจังหวัด - - 0-4520-6226-8 - 

14 สำนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด - - 0-4525-5459 - 

15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - - 0-4526-2692 0-4524-4801 

16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - - 0-4524-4973 0-4524-4973 

17 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด - - 0-4525-4735 0-4524-3624 

18 ตำรวจภูธรจังหวัด - - 0-4525-4008 0-4525-5112 

 19 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)  - - - - 

        
        
 

 



 
 

 
บัญชรีายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัด - - 081-8057540 0-4534-4600 

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด - - 089-2034039 0-4534-4603 

3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด - - 0-4524-4875 - 

4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - - 0-4531-1052 0-4531-1053 

5 สำนักงานประมงจังหวัด - - 0-4524-3033 0-4524-3033 

6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - - 0-4525-5005 0-4525-5005 

7 สำนักงานเกษตรจังหวัด - - 0-4531-1052 0-4531-2693 

8 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด - - 0-4525-6139 0-4525-6139 

9 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด - - 0-4525-4720 0-4531-7258 

10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด - - 0-4525-4855 0-4524-4318 

11 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - - 0-4531-4703 0-4528-5518 

12 สำนักงานแรงงานจังหวัด - - 0-4526-2340 0-4526-2580 

13 สำนักงานจัดหางานจังหวัด - - 0-4520-6226-8 - 

14 สำนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด - - 0-4525-5459 - 

15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - - 0-4526-2692 0-4524-4801 

16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - - 0-4524-4973 0-4524-4973 

17 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด - - 0-4525-4735 0-4524-3624 

18 ตำรวจภูธรจังหวัด - - 0-4525-4008 0-4525-5112 

 19 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)  - - - - 

        
        
 

 

ภาคผนวก ข 



ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

1 3340400551120 นายประดิษฐ์ พิญญะพันธ์ 20/2 หมู่ 3 ซอย - ถนน

 - ต าบล/แขวง กลาง
ใหญ่ อ าเภอ/เขต เข่ืองใน
 จังหวัด อุบลราชธานี

2 3340400549362 นางละไม ภิญญะพันธ์ 29 หมู่ 1 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

3 3340400173303 นายทวีศักด์ิ ทองมี 114 หมู่ 1 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

4 5340400125518 นายพูลสวัสด์ิ ทองมี 27 หมู่ 1 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง เข่ืองใน 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

5 3340400177830 นายสุปัญญา ทองมี 53/1 หมู่ 1 ซอย - ถนน
 - ต าบล/แขวง กลาง

ใหญ่ อ าเภอ/เขต เข่ืองใน
 จังหวัด อุบลราชธานี

ประวัติ อปพร. (VST001)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

บัญชีรำยช่ืออำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำนพลเรือน  



ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

6 3450200114566 นายสุทธิพงษ์ เนียมสอน 2/2 หมู่ 2 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

7 3340400180407 นายณรงค์ บุญเทียม 40 หมู่ 2 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

8 3340400550352 นายสุเทพ ทองมี 6 หมู่ 3 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

9 5340400083904 นางหนูกร ไชยมาตตร์ 48 หมู่ 3 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

10 3304000552983 นางสาวจ าลอง พงษ์สถิตย์ 66 หมู่ 3 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี



11 3340400503435 นางสมาน อินทร์งาม 40 หมู่ 3 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

12 3340400546207 นายทวีศักด์ิ ภิญญะพันธ์ 6 ทับ 1 หมู่ 3 ซอย - 

ถนน - ต าบล/แขวง 
กลางใหญ่ อ าเภอ/เขต 
เข่ืองใน จังหวัด 
อุบลราชธานี

13 3340400558655 นายจ าปี สีส ารวม 68 ทับ 1 หมู่ 4 ซอย - 
ถนน - ต าบล/แขวง 
กลางใหญ่ อ าเภอ/เขต 
เข่ืองใน จังหวัด 
อุบลราชธานี

14 3340400561397 นายบุญสิงห์ หลักค า 97 หมู่ 4 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

15 3340400562580 นายบรรพต กอแก้ว 128 หมู่ 4 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี



16 3340400030138 นายอุดร ชาวไทย 73 หมู่ 4 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

17 3340400566518 นายธนกร ก าศร 37 หมู่ 5 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

18 3100200114739 นายพรมมี ก าศร 13 หมู่ 5 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

19 5340400115121 นายรุ่งสยาม ทองเจียว 22 ทับ 1 หมู่ 5 ซอย - 
ถนน - ต าบล/แขวง 
กลางใหญ่ อ าเภอ/เขต 
เข่ืองใน จังหวัด 

อุบลราชธานี

20 5340400074832 นายสมาน เสนสาย 71 หมู่ 6 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี



21 5340400103328 นายวิชัย สีงาม 48 หมู่ 6 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

22 3340400926808 นายศรีศักด์ิ สมคะเน 81 หมู่ 6 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

23 3340400570566 นายค ากอง ทางาม 59 หมู่ 6 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

24 3340400027226 นายฉวี กอแก้ว 103 หมู่ 7 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

25 3340400027161 นายถวัล จันทร์จวง 102 หมู่ 7 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี



26 5340400028253 นายประจวบ กอแก้ว 122 หมู่ 7 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

27 3344080032584 นายมี เดชดี 51 หมู่ 7 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

28 3340400023417 นายสุวรรณ เกษกุ 9 หมู่ 7 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

29 5340490011886 นางสาวศรีประนอม บุญศักด์ิ 20 หมู่ 2 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

30 3460300483792 นายบุญมี กล้าขยัน 96 หมู่ 8 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

31 5340400021216 นายบุญช่วย ชาวไทย 74 หมู่ 8 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี



32 3301300718333 นายด าเนิน คิดถูก 8 หมู่ 8 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

33 3340400028915 นายบุญกอง ทองเจียว 20 หมู่ 8 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

34 5340400028288 นายสงัด กอแก้ว 141 หมู่ 8 ซอย - ถนน -

 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

35 5340400086512 นายจอง หวังฟังกลาง 14 หมู่ 8 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่

36 3340400176892 นายทองค า ทองมี 22 หมู่ 9 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี



37 3340400177210 นายนุกรณ์ วรรณสุข 126 หมู่ 9 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

38 3340400557021 นายสุวิทย์ อินทร์งาม 53 หมู่ 10 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

39 3340400569312 นายเสน่ห์ ดวงตา 61 หมู่ 11 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

40 3340400570167 นายใจดี ดวงตา 22 หมู่ 11 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

41 3340400570264 นายสง่า ดวงตา 64 หมู่ 11 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

42 3340400569762 นายสมจิตร บุตรน  าเพ็ชร 9809 หมู่ 11 ซอย - 

ถนน - ต าบล/แขวง 
กลางใหญ่ อ าเภอ/เขต 
เข่ืองใน จังหวัด 
อุบลราชธานี

ล ำดับ รหัสบัตรประชำชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู่



43 3340400022178 นายด ารงฤทธ์ิ เสนสาย 74 หมู่ 11 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี

44 3340400554749 นายปัญญาวุธ หลักค า 11 หมู่ 5 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 

อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

45 3340400174920 นางสาวสิริรัตน์ รินทร 22 หมู่ 1 ซอย - ถนน - 

ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

46 3340400544760 นายนิรันดร ศิลารัตน์ 109 หมู่ 4 ซอย - ถนน -
 ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 
จังหวัด อุบลราชธานี

47 5340400052197 นายทองรัตน์ บุ้งทอง 15 หมู่ 6 ซอย - ถนน - 
ต าบล/แขวง กลางใหญ่ 
อ าเภอ/เขต เข่ืองใน 

จังหวัด อุบลราชธานี



ภาคผนวก   ค

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ประวัติ อปพร. (VST001)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่  อ ำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี

บัญชีรำยช่ืออำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำนพลเรือน  



ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต. 

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.



ศูนย์ อปพร.อบต. 
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.

กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่

ศูนย์ อปพร.อบต.
กลางใหญ่



 
 
 
 

บัญชีรายชื่อองคก์รการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ี 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  อำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

ที่ อำเภอ ตำบล ชื่อองค์การสาธารณกุศล 
เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1. เข่ืองใน บ้านกอก ศูนย์กู้ชีพบ้านกอก 
รถเครื่องช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์ 

การค้นหา 
ผู้ประสบภัยทางน้ำ 

1669 

2 เข่ืองใน ห้วยเรือ มูลนิธิกู้ภัยเขื่องใน 
รถเครื่องช่วยหายใจ
พร้อมอุปกรณ์ 

การค้นหา 
ผู้ประสบภัยทางน้ำ 

09-9169-6500 
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๑ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ - - - - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - √ 3 นายก อบต. กลางใหญ่

๒ โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพ - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ผอ.รพ.สต.กลางใหญ่
ประจ าต  าบลกลางใหญ่

๓ โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพ - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ผอ.รพ.สต. ไผ่
ประจ าต  าบลไผ่

๔ องคก์รสาธารณกุศล - - - - - - - √ - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 หวัหนา้ศนูยก์ูภ้ยั
เข่ืองใน

- - - - - - - 1 - 4 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

หมายเหตุ :  ให้ใส่รายช่ือหน่วยงาน พร้อมเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี และหน่วยงานขา้งเคียง

บัญชีเคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีใ่ช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   อ าเภอเข่ืองใน   จังหวดัอุบลราชธานี
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เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์กูภ้ยั

รวม

 รวม

ผู้รับผิดชอบ

(เบอร์โทร.)

ภาคผนวก  จ
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(เบอร์โทร.)

17
ภาคผนวก  จ



 
 
 

บัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องให้ความช่วยเหลือ  ขนย้าย  อพยพก่อนเป็นลำดับแรก 
 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

เด็ก 
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

ผูป้่วยช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

(คน) 

หญิงมีครรภ์ 
(คน) 

หญิง    
หลังคลอด 

(คน) 
รวม 

กลางใหญ่ - 10 13 - - - - 

กลางใหญ่ - 15 3 1 - - - 

กลางใหญ่ - 8 8 - - - - 

ไผ่ - 20 4 - - - - 

สวน - 8 5 - - - - 

โคก - 5 6 2 - - - 

ไผ่ - 7 4 - - - - 

ไผ่ - 5 9 3 - - - 

กลางใหญ่ - 22 8 2 - - - 

ไผ่ - 9 6 - - - - 

โคก - 11 6 - - - - 
รวม - 120 72 8 - - - 

 
 

* ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ , ไผ่  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2563 

ภาคผนวก  ฉ 



     บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพ ก่อนเป็นลำดับแรก 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

นางเหนาะ    บัวศรี 
นายบัว  บัวศรี 
นายพรมมา    หลักคำ 
นางพา    บัวศรี 
นางที  บัวศรี 
นางสุทธา  สอดศรี 
นางทองจันทร์ อินทร์งาม 
นายพิมพ์  สอดศรี 
นายสอน ดวงตา 
นายบุญเพ็ง  ชินทะวัน 
นายบุญเสริม  บัวศรี 
นางสีทา  พาเพียร 
นายที  อินทร์งาม 
นางวันทา    แสวงศรี 
นางแสน  อินทร์งาม 
นางพา  ทองมี 
นางคำพันธ์  สอดศรี 
นางหมุน  บัวศรี 
นางทองจันทร์  อินทร์งาม 
นางสอง  ภิญญะพันธ ์
นางบุญ  บุญจรัส 
นายพร    ทองมี 
นายชาย    ทองสง่า 
นางดี  ทองมี 
นางเมือง แสวงศรี 
นางบุญ  บุญศักด์ิ 
นายบุญศรี  บุญศักด์ิ 
นายสุข  บุญศักด์ิ 

2 
2 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

62 
62 
14 
16 
39 
55 
81 
11 
18 
70 

56/1 
43 

14/2 
52/1 
1/2 
95 

38/1 
68 

14/2 
92 
6 

108/1 
28/1 
108/1 

56 
106 
31 
106 

 

คนชรา 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

นางบุญตา  สมวงค์ 
นายคำพันธ์  อินทร์งาม 
นางเทียม  บุญศักด์ิ 
นางสีดา  สรรค์อาสน์ 
นายลี    อินทร์งาม 
นางดี    แสวงศรี 
นายโสม  สอดศรี 
นางแหล่  สอดศรี 
นางทองคำ  พลพวก 
นางบุญจันทร์  ทองมี 
นายจันทา  สอดศรี 
นางทองดี  บุญจรัส 
นางพิมพ์    เอี่ยมประดิษฐ์ 
นางทองสี  หลักคำ 
นางสำอาง  วงศ์จันทร์ 
นางแพง หลักคำ 
นางอ่อน  แก้วศรี 
นายสมบิน  บุญสาร 
นางสี  หลักคำ 
นางทุมมี  เกตกุ 
นางเพา  หลักคำ 
นางสา  กอแก้ว 
นายโสม  หลักคำ 
นางพรมมา  หลักคำ 
นายแสง  หลักคำ 
นางประยงค์  หลักคำ 
นางละมุล  หลักคำ 
นางบวัศรี  แสวงศรี 
นางสังวาลย์  หลักคำ 
นางสอน    ชาวไทย 
นายถวิล  ชาวไทย 
นางสา  แสนสุด 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 

75 
107/1 

14 
543/1 

27 
5/1 
17 
38 

40/1 
32/1 
15/1 
29 

37/1 
38 
195 
15/1 
42 
81 
25 
87 
40 

87/1 
7 
18 

87/1 
61 
37 

66/1 
122/2 
122/2 

44 
36/1 

 



 
 

ลำดบัที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

นางคำตา  แก้ววรรณา 
นางทองจันทร์ แสนสุด 
นางคำภา  จันทร์จวง 
นายทอง  แก้ววรรณา 
นางปุ่น  กำศร 
นายจันทา  ทองเจียว 
นางสมศรี    สืบเมือง 
นางจอม    ทองเจียว 
นายอินทร์    มุ่งงาม 
นางทัย    เสนสาย 
นายสุกรี  ธงศรี 
นางสุมนทา  ทางาม 
นายพรมมา    สีสุด 
นายเชย  หลักคำ 
นางทองจันทร์  ภานะรมย ์
นางทุมมา  หลักคำ 
น.ส.ทอน  รักสุทธิ 
นายอ่อนสี ชาวไทย 
นางพร  วงศา 
นางบุญมี หลักคำ 
นายทอง  นาเวียง 
นางบัวศรี  สีงาม 
นางคำสอน  กอแก้ว 
นายทองสุข  ชาวไทย 
นางค้ำ  ทองมี 
นางบุญมา    หมื่นเอ 
นางลำ  แสนสุด 
นายสุวรรณ แสวงศรี 
นายจันทา  ทองมี 
นายใบ  หลักคำ 
นางคูณ  สอดศรี 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

31 
12 

36/1 
15 
20 

22/2 
40 
46 
43 
16 
9 
64 
70 
37 
70 
47 
47 
122 
96 
99 
49 
85 
117 
14 

63/1 
67 
54 
94 
69 
11 
31 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

 

นายอ่อนสา  ทองมี 
นางลุน  แก้ววรรณา 
นายใส  ภิญญะพันธ ์
นายทองดี  ทองมี 
นางจันทร์  ทองมี 
นางโสม  บุญศักด์ิ 
นายชาลี  บุญศักด์ิ 
นายสมบูรณ์  แสวงศรี 
นายพรมมา  จรูญเนตร 
นางทุมมา    กอแก้ว 
นายสีโทน แสวงศรี 
นายอ่อนสา กอแก้ว 
นายสุวรรณ หลักคำ 
นางคำ วรรณรักษา 
นายวัน  ทองเจียว 
นางกอง    ชาวไทย 
นางพรมมา  กิ่งสุวรรณ 
นายทองจันทร์  หลักคำ 
นางทอง  ดวงตา 
นางปุย ดวงตา 
นางกิ้ง ดวงตา 
นายทุม ทองแม้น 
นายเคน สีงาม 
นางสาวบุญเพ็ง กำศร 
นายบุดดา ชินทวัน 
นายทองแดง ดวงตา 
นางวรรณศรี ศรีงาม 
นางบุญจริง ดวงตา 
น.ส. ทองจันทร์  วงษ์จันทร์ 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

78 
95 
8 
65 
74 
48 
90 
36 
2 
74 
15 
50 

2718 
24 
27 
29 
18 
27 
22 
82 
42 
57 
21 
6 
51 
6 
12 

 

 



 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ลักษณะความพิการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายประยูร  อินทร์งาม 
นายนิทัศน์  สมคะเน 
นายสมจิตต์  ทองมี 
นายฉลอง บุญเทียม 
นายสังวรณ์  สมคะเน 
นางบัวลอง  บุญศักด์ิ 
นางคำกอง  ชินทะวัน 
นางคำลา  วรรณสุข 
นางพิกุล  ไชยดี 
นายตา  บุญเทียม 
นายบุญเพ็ง ชินทะวัน 
นางสี  กำศร 
นายวิวัฒน์  ทองม ี
นายประเดิม ทองมี 
นางคำกอง  บัวศรี 
นายสุทธิสุนทร สรรค์อาสน์ 
นางสาวบุญลัวน ทองมี 
นายพิชัย ทองมี 
นายโสภี  สายเจียง 
นายสมชัย พลพวก 
นายทองสุข  บัวศรี 
นายลี  อินทร์งาม 
นายจันทา  สอดศรี 
นางสาวดวงใจ ภิญญพันธ ์
นายพงษ์ศักดิ์  หลักคำ 
นางสาวศรัญญา สังเกตชน 
นางสาวนฤมล  กุยวัส 
นางโฮม หลักคำ 
นายเฉลิมชัย  สมวงษ์ 
นายไชยยันต์ สุขุมพันธ์ 

76 
145 
37/3 
25/1 
6/1 
31/1 
70 
58 
62 
52 
70 
31 
27 

52/1 
60/1 
54 
35 
42 
12 
46 

35/1 
3/1 
32/1 

3 
20/1 
32 
146 
30/1 

6 
46/1 

 

คนพิการ 



ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ ลักษณะความพิการ 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

นายมนตรี สีสุทธิ์ 
นายประมวล  ทองเจียว 
นายพา แสนสุด 
นางพรหมา  สมวงศ์ 
นายขันติ  โกศล 
นายธีรวุฒิ สมวงศ์ 
นายสอิ้ง  หมายกลาง 
นางพวง  ดวงตา 
นายเลียง  เสนสาย 
เด็กหญิงชลธิรศน์  ศรีสุทธิ์ 
นายบัวลี  กอแก้ว 
นางสาวเกษร หลักคำ 
นางดี กอแก้ว 
นายสมร  หลักคำ 
นายบอล์ล ศรีสุด 
นายสมศักดิ ์ สีสุด 
เด็กชายสนธยา เนื่องโคกแปะ 
นายอุ่น  วรรณสี 
นางทอง  ชาวไทย 
นายใส หลักคำ 
นางทองแดง หลักคำ 
นางอ่ำ  บุบผารัตน์ 
นายชัยยงค์ แก้ววรรณา 
นางสาวดวงใจ แสวงศรี 
นางสาวดวงใจ  วงศ์แก่นคำ 
น.ส.สาคร  พิญญะพนัธ ์
นายหมูน  ทองมี 
นายสิทธิพงษ์  ทองมี 
นายเกียรติศักดิ์  ลำภาย 
นางสาวมณีรัตน์  รวมธรรม 
นางคำภา  หลักคำ 
นางใหม่  ชาวไทย 

31/1 
30/1 
54 
30 
54 
30 
20 
28 
45 
34 
100 
98 
103 
113 
42 
55 
12 
23 
77 
80 
87 
114 
85 
1 

112 
79 
83 
31 
1 
87 
69 
44 

 



63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

เด็กหญิงมนัสวี  กอแก้ว 
นางอมรา  เวียงสีมา 
นายธงชัย  แก้วไพฑูรย ์
นางจันที  ดวงตา 
นางใส  รวมธรรม 
นางบุญธรรม  กิจโกศล 
นายจันที  เครือศรี 
นายบุญส่ง  บุญศักด์ิ 
นายทวีศักดิ์  โกศล 
นายจำลอง  คุ้มพวงมี 

95 
61 
70 
32 
7 
60 
15 

31/1 
56/1 
56 



 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

นายอดุลย์  พิมพ์ศรี 
นายบัวผัน  ขันธุรา 
นายวินัย  เสนสาย 
นายสังข์  ทองคำ 
นายสุวิทย์  สีสุด 
นางลำใย  สีสุด 
นางสมหมาย โสภา 
นางสาวจริญญา มิลาวัน 

 

29 
42 
75 
149 
109 
109 
98 
88 
 

 

 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมายเหตุ 
- - - - 

 
 
 
 

หมายเหตุ  1.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเปน็ลำดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

 2. คนชรา  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุต้ังแต่  60 ปี ขึ้นไป  
     3.    หญิงหลังคลอด (Postpartum woman) หมายถึง หญิงที่อยู่ในช่วงเวลา  42  วัน  นับจากการ  

สิ้นสุดจากต้ังครรภ์  (หญิงแท้งบุตรไม่นับรวมเป็นหญิงหลังคลอด) 
 4. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นขอ้มูลส่วนตัว      

ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหนา้ที่รับผิดชอบเท่านัน้ เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ  

หญิงมีครรภ์ 

ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไมได้ 

หญิงหลังคลอด 



 
 

 
 

บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
 

ท่ี รายการ จำนวน ความสามารถ 
ในการบรรทุก (คน) 

เจ้าของยานพาหนะ 
/เบอร์โทรศัพท์ 

 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

 

 
รถบรรทุกติดกระเช้าไฟฟ้า 
 
รถกระบะ 
 
รถกู้ชีพ   1169 
 

 
1 
 
2 
 
1 

 
30 
 

10 + 10 = 20 
 
5 

 
อบต. กลางใหญ่ 

 
อบต. กลางใหญ่ 

 
กู้ชีพกลางใหญ่ 

 

ภาคผนวก ช 



เขตพระราชฐาน หมายถึง พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง พระราชนิเวศน์ และพระตำหนัก ซึ่งยังใช้ราชการ
ในองค์พระประมุขแห่งชาติ 
 

 

 
บัญชรีายช่ือสถานท่ีสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

อำเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ลำดับที่ สถานที่ ที่ต้ัง หมายเหตุ 
 
1 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
โรงพยาบาล 
1.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลกลางใหญ่ 
1.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลไผ่ 
 
โรงเรียน  
2.1  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 
2.2  โรงเรียนบ้านไผ่ 
2.3  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 
2.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ่ 
2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ 
2.6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 
    
วัด / โบสถ์ / มัสยิด  
3.1 วัดป่าบึงเขาหลวง 
3.2 วัดศรีธาตุ 
3.3 วัดกลางน้อย 
3.4 วัดป่าสุตตาวาส 
3.5 วัดดอนธาตุ   
3.6 วัดอัมพาวันเกษมสุข 
3.7 วัดโพธิ์ศรีวนาราม 
3.8 วัดรัตนเกษมศรี 
 
สถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญในพื้นท่ี 
   - วัดป่าบึงเขาหลวง 
 

เขตพระราชฐาน* 

 
 

บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี  3 
 

บ้านไผ่  หมู่ท่ี  4 
 
 
 

บ้านไผ่  หมู่ท่ี  5 
บ้านไผ่  หมู่ท่ี  4 

บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี 1 
บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี  3 

บ้านไผ่  หมู่ท่ี  4 
บ้านโคก  หมู่ท่ี  6 

 
 

บ้านกลางงใหญ่  หมู่ท่ี  9 
บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี  1 
บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี  3 

บ้านโคก  หมู่ท่ี  6 
บ้านโคก  หมู่ท่ี  11 
บ้านสวน  หมู่ท่ี  5 
บ้านไผ่  หมู่ท่ี  4 

บ้านโคก   หมู่ท่ี 11 
 
 

บ้านกลางใหญ่  หมู่ท่ี  9 

 

ภาคผนวก ซ 



เขตพระราชฐาน หมายถึง พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง พระราชนิเวศน์ และพระตำหนัก ซึ่งยังใช้ราชการ
ในองค์พระประมุขแห่งชาติ 
 

 



√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว       

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จงัหวัดอุบลราชธาน ี
ข้อมูล ณ วันที่  5  กรกฎาคม  2560 

 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

อบต. 
กลางใหญ ่

ชื่อสถานที ่

ค่า
พิกัด 
GPS 
(ถ้ามี) 

ที่อยู ่ รองรับ 
ผู้อพยพได้
จำนวน 
(คน) 

ผู้รับผิดชอบสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เลขที ่
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ตำบล อำเภอ 
ช่ือ-สกุล 
/ตำแหน่ง 

หมายเลขโทรศัพท ์

หมู่บ้าน     
กลางใหญ่ 

1.  โรงเรียน           
บ้านกลางใหญ่ 

- - 1 
กลาง
ใหญ ่

เข่ืองใน 800 
นายนิพนธ์  บุญถูก 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
0-4522-7092 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา  8  ห้อง 
 อื่น ๆ หอประชุม  1  ห้อง 

หมู่บ้าน     
ไผ่ 

1.  โรงเรียน           
บ้านไผ่ 

- - 4 ไผ่ เข่ืองใน 8000 
นายสำราญ  โคตรบุร ี
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

0-4522-7000 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา  6  ห้อง 
 อื่น ๆ หอประชุม  1  ห้อง 

หมู่บ้าน     
กลางใหญ่ 

1.  โรงเรียน 
ประชานุเคราะห์วิทยา 

- - 5 
กลาง
ใหญ ่

เข่ืองใน 1,000 
นายวิรัตน์  ญาณะรมย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

0-4522-7111 

 ไฟฟ้า 
 ประปา 
 ห้องสุขา  6  ห้อง 
 อื่น ๆ หอประชุม  1  ห้อง 

 

หมายเหตุ :  1.  สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเป็นพื้นที่ทีม่ีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกวา้งกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน 

               2.  เส้นทางเข้าถึงที่พักพิงควรอยูห่่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีการกัดเซาะของดิน 



 
ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสีย่ง 

โอกาสหรือความถ่ี 
ในการเกิดภัย 

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

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

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

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง        ความเสี่ยงต่ำ 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

 ความเสี่ยงสูง     หมายถึง    มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
 

 ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง        มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
 

 ความเสี่ยงต่ำ  หมายถึง               มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
           มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
           มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่ม ี
           มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
          มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
           มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
               มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
             มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
 

ภาคผนวก  ญ 



 ภาคผนวก  ฎ 



 
ภาคผนวก  ฏ 



 
ภาคผนวก  ฏ 



 

 

การแบ่งมอบภารกจิตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 
       

 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 
 

 
อำนาจหนา้ท่ี 

 

 

นายก อบต. กลางใหญ ่
ผู้อำนวยการท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 

1) บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และกำกบัดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ/ผูป้ฏิบัติ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ให้ปฏิบัตหิน้าที่      
ตามแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  

2) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแหง่พื้นที่ทีเ่กิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และยานพาหนะของ   หน่วยงานของรัฐและเอกชนทีอ่ยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งพื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ใช้เครื่องมอืสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พื้นทีท่ี่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่     
ที่เกี่ยวเนื่อง  

5) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด 
7) จัดให้มีการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว   
8) รายงานการจัดการสาธารณภัยใหผู้้อำนวยการอำเภอ และผูอ้ำนวยการจงัหวัด ทราบทันที  
9) มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ผนวก  ฐ 



 

 

 
ผู้อำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 
 

 
อำนาจหนา้ท่ี 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ ่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

 

1)   อำนวยการและประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
2)   ติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัตหิน้าที่ของหน่วยปฏิบัต ิ
3)   มีหน้าที่ช่วยเหลอืผู้อำนวยการท้องถ่ินตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
หน่วยปฏิบัติ 

 
หน้าท่ี 

 

 
การแบ่งมอบภารกิจ  

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัติ 

 

1 
 

ฝ่ายอำนวยการ 
 

 

➢ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และประสานติดตามผลการปฏิบัติของ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งวิเคราะหส์ถานการณ์ รายงานสถานการณ์จนกว่า
เหตุการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ โครงสร้างประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี ้

1) งานธุรการ 
2) งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน 
3) งานจัดกำลังสนับสนุน 
4) งานศูนย์สั่งการ 
5) งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์ 

 

- กำนัน ตำบลกลางใหญ ่
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1,4,5,10 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
 และ อสม. หมู่บ้านละ 2 คน  
 

 

- สำนักปลัดองค์การ 
บรหิารส่วนตำบล ฯลฯ 
- ส่วนโยธา ฯลฯ 
 

 

หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่ 

ผนวก  ฐ 



 

 

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
หน่วยปฏิบัติ 

 
หน้าท่ี 

 

 
การแบ่งมอบภารกิจ  

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัติ 

6) งานประสานการตรวจเยี่ยม 
7) งานรับเรือ่งราวร้องทุกข์ 
8) งานประสานการช่วยเหลือ 

ฯลฯ    
2 ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 1) งานติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ 

2) งานเฝ้าระวังและแจง้เตือนภัย 
3) วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ผูม้ีอำนาจสั่งการทราบ 
 
 

-คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน 
- กำนัน ตำบลกลางใหญ ่
- ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 2,7,8,6 
- อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
 
 
 

- สำนักปลัดองค์การ 
บรหิารส่วนตำบล  

หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ่ 
 
 
 
 

3 ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ          
/สื่อสาร 

 

 ➢จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการ ค้นหา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การสถาปนาและดำรงการสื่อการ 

1) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  
2) ปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตและกู้ภัย  
3) ปฐมพยาบาลในพื้นที่เกิดเหต ุ
4) ตรวจสอบและติดตามผูสู้ญหาย 

- พนักงานส่วนตำบลทุกคน 
-กำนัน ตำบลกลางใหญ ่
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3,9,11 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
 ฯลฯ 

สำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ ่

ผนวก  ฐ 



 

 

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
หน่วยปฏิบัติ 

 
หน้าท่ี 

 

 
การแบ่งมอบภารกิจ  

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัติ 

5) อพยพผูป้ระสบภัย 
6) ลงทะเบียนตรวจสอบผู้อพยพ 
7) งานการจราจร 
8) งานส่งกำลังบำรุง 
9) งานระบบการสื่อสาร 

ฯลฯ 

 

4 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ➢ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเทจ็จริงด้านสาธารณภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนและสือ่มวลชลทราบ  และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี ้

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

2) ทำความเข้าใจสื่อมวลชน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

3) จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสมัพันธ์และแถลงข่าว 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

- สำนักงานปลัดองค์การ 
บรหิารส่วนตำบล 
-ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 - 11 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
 ฯลฯ 
 

- สำนักปลัด  
อบต. กลางใหญ ่

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ ่
- สมาชิกสภา  
อบต. กลางใหญ ่

 
 
 
 



 

 

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
หน่วยปฏิบัติ 

 
หน้าท่ี 

 

 
การแบ่งมอบภารกิจ  

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัติ 

 
5 

 
ฝ่ายการเงิน 

 
➢ ติดตาม ดูแลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ จัดทำบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี ้

1) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติฉุกเฉิน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2) การเงินและบัญชี 
3) บรหิารจัดการเงินและสิง่ของบรจิาค รวมทั้งสิ่งของพระราชทาน 
4) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงาน  ฯลฯ 

 

 
- ผู้อำนวยการกองคลังฯลฯ 
 

 
- กองคลัง ฯลฯ 

 

 
-ผู้อำนวยการ    

กองคลงั 
อบต. กลางใหญ ่

 
6 

 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 
➢ ทำหน้าที่ตรวจตราและป้องกันการโจรกรรม รักษาความสงบเรียบรอ้ย
ในพื้นที่รองรบัการอพยพ และปฏิบัติตามภารกจิ ดังนี ้

1) งานป้องกันการโจรกรรม 
2) งานรักษาความปลอดภัย 
3) งานจราจร 

 

 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
/อสม. หมู่บ้านละ  2 คน 
 

 
สำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

 
-หัวหน้าสำนักปลัด 
อบต. กลางใหญ ่

 
 
 
 
 

ผนวก  ฐ 



 

 

 
ลำดับ 

ท่ี 

 
หน่วยปฏิบัติ 

 
หน้าท่ี 

 

 
การแบ่งมอบภารกิจ  

หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัต ิ หน่วยปฏิบัติ 

7 ฝ่ายฟื้นฟูบรูณะ 1) สำรวจและประเมินความเสียหาย ความต้องการของผู้ประสบภัย 
2) สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย 
3) งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
4) และเส้นทางคมนาคม 
5) งานรื้อถอนซากปรักหักพัง  
6) ทำความสะอาด 
7) ฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณูปโภค 
8) ฟื้นฟูสถานทีส่ำคัญ (หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานทีส่ำคัญ

ทางศาสนา  โบราณสถาน ฯลฯ) 
9) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

 
 

- พนักงานส่วนตำบลทุกคน 
-กำนัน ตำบลกลางใหญ ่
- ผู้ใหญ่บ้านทกุหมู่บ้าน 
- อปพร./อาสาสมัครอื่นๆ  
 ฯลฯ 
 

สำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 

-หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. กลางใหญ ่

    

ผนวก  ฐ 



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม  

๒๕๕๘ 





แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘

คำนำ 


 สาธารณภัยหรือภัยพิบัตินับว่าเปนปญหาความมั่นคงที่สำคัญ และเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สราง

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ

โดยปจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวน

ประชากร และการขยายตัวของเมืองเขาไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากขึ้น ทำใหการเกิดภัยธรรมชาติ

มีความถี่เพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้การรับมือกับภัยพิบัติจึงมีความซับซอนยิ่งขึ้น

 เมื่อทบทวนผลการปฏิบัติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะที่ผ่านมาไดสะทอนปญหาและ

ความทาทายต่อการแกไขปญหาเชิงโครงสราง กระบวนการ และองค์ความรู ประเทศไทยจึงจำเปนตองพัฒนา

ระบบการปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ

ใหเขมแขง็ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันที่ดีต่อการรูรับปรับตัวกับผลกระทบ

และความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอย่างยั่งยืน

โดยคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดำเนินการ โดยมุ่งเนน

“การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” ซึ่งเปนการนำแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเปนปจจัยหลักในการจัดการ

สาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน

 กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ซึ่งประกอบดวยศูนย์บรรเทา

สาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ เปนหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่

ระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งไดปรับ

แนวความคิดจาก “การจัดการสาธารณภัย” เปน “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” โดยมีเปาหมาย

ที่สำคัญ คือ “การรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” ดังนั้นเพื่อใหแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง

กลาโหม ๒๕๕๖ มีความทันสมัยและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้ง

การดำเนินการดานการต่างประเทศในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสอดคลองกับแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘และยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

กระทรวงกลาโหม จึงไดจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อใหส่วนราชการ

ภายในกระทรวงกลาโหมใชเปนกรอบแนวทางในการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ภาคเอกชน

องค์กรภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ภายใตแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘



       

      พลเอก

       (ประวิตรวงษ์สุวรรณ)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

   ๒๖สิงหาคม๒๕๕๘
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บทที่ ๑  

สถานการณสาธารณภัย 

 

บทนำ 

 เนื่องจากมนุษย์ทั่วโลกไดนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชอย่างสิ้นเปลืองในปริมาณมาก โดยเฉพาะ

ดานพลังงานและปาไมเพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมรองรับการขยายพื้นที่เมืองและการดำรงชีวิต

ประจำวัน จนทำใหเกิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก ก่อใหเกิดสภาวะ

เรือนกระจก(GreenhouseEffect)ส่งผลกระทบใหเกิดสภาวะโลกรอน(GlobalWarming)และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จนก่อใหเกิดอันตรายต่อผูคนและระบบนิเวศ เช่น ธารน้ำแข็งที่กำลัง

ละลาย น้ำแข็งขั้วโลกสลาย ชั้นดินเยือกแข็งที่อุ่นขึ้น ปะการังที่กำลังตาย และระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

รวมทั้งทำใหโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิ คลื่นความรอน ความแหงแลง และ

อุทกภัย

 ในปจจุบันทั่วภูมิภาคของโลกไดเกิดปญหาความแหงแลงและอุทกภัยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในช่วง ๓๐ ป

ที่ผ่านมาประมาณ๒เท่าและไดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับภูมิภาคเช่นทวีปยุโรปมีโอกาสจะเกิดน้ำท่วม

จากระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ส่วนมากของทวีป และตามพื้นที่ชายฝงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด

น้ำท่วมการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียพื้นที่ในทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ซึ่งไดแก่ ธารน้ำแข็ง ปะการัง ปาชายเลน ระบบนิเวศของทวีปอาร์กติก ระบบนิเวศของเทือกเขาสูง ปาสน

แถบหนาวปาเขตรอนเขตลุ่มน้ำในทุ่งหญาและเขตทุ่งหญาในทองถิ่นไดถูกคุกคามอย่างรุนแรงจนทำใหสัตว์

สายพันธุ์ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น และเกิดความสูญเสียดานความหลากหลายทางชีวภาพได

โดยผลกระทบที่รุนแรงกว่าจะตกอยู่กับประเทศที่มีฐานะยากจนหรือประเทศที่กำลังพัฒนาของทวีปแอฟริกา

ทวีปเอเชียและแถบมหาสมุทรแปซิฟกที่มีขีดความสามารถนอยในการปองกันตนเองจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

รวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและผลผลิตภาคการเกษตรที่ตกต่ำลง

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและ

ปราศจากการวางผังเมืองอย่างเปนระบบ ทำใหประเทศที่กำลังพัฒนาไดรับผลกระทบมากที่สุดและ

ส่งผลกระทบรายแรงในระยะยาวหากภาวะโลกรอนยังคงดำเนินอยู่ต่อไป พืดน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์และ

ทวีปแอนตาร์กติกากำลังละลาย หากประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่สามารถควบคุมความรอนที่เกิดจากการปล่อย

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ได และอาจจะเปนจุดเริ่มตนในการทำใหเกิดการละลายของ

พืดน้ำแข็งทั้งหมดในเกาะกรีนแลนด์ไดภายในอีกไม่กี่ทศวรรษขางหนานี้ ซึ่งจะทำใหระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงสุด

ถึงประมาณ ๗ เมตร นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานใหม่ที่แสดงว่าอัตราของการไหลลงต่ำของน้ำแข็ง

ในทวีปแอนตาร์กติกาแสดงถึงภาวะเสี่ยงที่น้ำแข็งจะละลายทั้งหมด กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก

ที่ไหลชาลงเปลี่ยนทิศทางหรือหยุดไหลซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในทวีปยุโรปและทำใหระบบการไหลเวียน

ของมหาสมุทรผิดปกติ หายนะจากการปล่อยกาซมีเทนอย่างมหาศาลจากมหาสมุทร ซึ่งทำใหกาซมีเทน

ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลใหโลกรอนขึ้น
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 นอกจากนี้ ดวยสภาวะโลกรอนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดปรากฎการณ์

เอลนีโญ (El Niño) ที่ทำใหกระแสลมสินคาตะวันออกอ่อนกำลัง กระแสลมพื้นผิวเปลี่ยนทิศทาง พัดจาก

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเครือรัฐออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แลวยกตัวขึ้นเหนือชายฝง

ทวีปอเมริกาใต จึงก่อใหเกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพัด

กระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกไปกองรวมกันบริเวณชายฝงประเทศเปรู ทำใหกระแสน้ำเย็น

ใตมหาสมุทรไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได ทำใหบริเวณชายฝงขาดธาตุอาหารสำหรับปลา และนกทะเล

ชาวประมงจึงไม่สามารถจับปลาได อีกทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญยังไดทำใหฝนตกหนักในตอนเหนือของ

ทวีปอเมริกาใต และก่อใหเกิดความแหงแลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ

การที่เกิดไฟปาอย่างรุนแรงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เปนเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญดวย

 สำหรับปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องจากเอลนีโญ คือ ลานีญา (La Niña) เปนปรากฏการณ์ที่มีลักษณะ

ตรงขามกับเอลนีโญ คือมีลักษณะคลายคลึงกับสภาวะปกติ แต่ทว่ารุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแสลมสินคา

ตะวันออกมีกำลังแรง ทำใหระดับน้ำทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกสูงกว่าสภาวะปกติ

ลมสินคายกตัวเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำใหเกิดฝนตกอย่างหนัก น้ำเย็นใตมหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่

กระแสน้ำอุ่นพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกตะวันตก ก่อใหเกิดธาตุอาหาร ฝูงปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝง

ประเทศเปรูโดยปรากฏการณเอลนีโญจะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ ๔ ป (แต่อาจลดเหลือแค่ ๒ ป หรือขยายออกไปถึง  

๗ ป ก็เปนไปได) และจะอยู่ต่อเนื่องประมาณ ๑๒ - ๑๘ เดือนนอกจากนี้ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ดังกล่าว ทำใหประเทศในแถบทวีปอเมริกาเกิดภาวะแหงแลง ในขณะที่ประเทศในแถบทวีปเอเชียมีอากาศ

หนาวเย็นและฝนตกชุกในปพ.ศ.๒๕๕๑นั้นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดเกิดหิมะตกจากที่ไม่เคย

มีมาก่อน สำหรับคนไทยจะรูสึกไดว่าฤดูหนาวปนั้นหนาวกว่าทุกป และหลังจากปรากฏการณ์ลานีญาครั้งนี้

ไดสลายตัวไปแลวแทนที่สภาวะอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติสักระยะหนึ่งก่อนกลับเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ

ตามมาทันทีในช่วงปลายป พ.ศ.๒๕๕๒ และเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญสลายตัวไปในเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

แทนที่สภาวะอากาศจะปรับตัวคืนสู่ภาวะปกติเหมือนที่เคยเปน กลับเกิดปรากฏการณ์ลานิญาและเอลนีโญ

ตามติดกันมาจนเปนเหตุใหมีการประกาศเตือนไปทั่วโลก

 ประเทศในทวีปเอเชียไดรับการประเมินว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและจำนวนประชาชน

ที่จะไดรับผลกระทบ รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก โดยมีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย

รอยละ ๔๔.๔ ความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตของประชาชนรอยละ ๘๒ ความเสี่ยงที่ประชาชนจะไดรับ

ผลกระทบรอยละ๙๔และความเสี่ยงต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจรอยละ๙๔ซึ่งจากการประเมินสถานการณ

สาธารณภัยทั่วโลกนั้น อุทกภัยไดรับการประเมินว่าจะเปนภัยที่มีแนวโนมการเกิดสูงที่สุด รอยละ ๔๑.๘ และ

เปนภัยที่สรางผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดดวยเช่นกันคือ รอยละ ๕๖.๗ ในขณะที่ภัยจากแผ่นดินไหว  

เปนภัยที่สรางความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนมากที่สุด รอยละ ๗๑.๙ และสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

สูงที่สุดคือ รอยละ ๗๕.๙



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕

ตารางที่๑แสดงผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติในทวีปเอเชียช่วงปพ.ศ.๒๕๕๗

ชนิด 

สาธารณภัย 

ผลกระทบ 

การเกิดเหตุการณ 
(ครั้ง) 

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

ผูไดรับผลกระทบ 
(คน) 

ความเสียหาย 
(ดอลลารสหรัฐ) 

ความแหงแลง ๕ ๑๘๐ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐

แผ่นดินไหว ๗ ๖๑๙ ๑,๘๘๘,๔๘๓ ๖,๗๔๔,๐๐๐

โรคระบาด ๑ ๒ ๑๙๗ ๐

อุณหภูมิที่เลวราย ๒ ๘๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐

อุทกภัย ๔๗ ๓,๒๗๔ ๒๘,๔๖๒,๙๐๗ ๒๖,๗๓๓,๐๐๐

ดินโคลนถล่ม ๙ ๖๐๖ ๑๗๗,๗๘๑ ๐

พายุ ๓๖ ๖๘๒ ๑๖,๒๒๕,๒๐๐ ๒๖,๑๙๒,๒๖๔

ภูเขาไฟระเบิด ๔ ๘๙ ๑๗๒,๘๖๒ ๑๘๖,๐๐๐

รวม ๑๑๑ ๕,๕๔๐ ๗๘,๓๐๒,๖๐๙ ๕๙,๘๗๓,๒๖๔

ที่มา:OFDA/CREDInternationalDisasterDatabase:www.emdat.be

 สำหรับประเทศไทยจากสถิติดานสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงป พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๕ นั้น
สามารถประเมินระดับความรุนแรง ความล่อแหลม การบริหารจัดการ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ในประเทศไทยไดตามตารางต่อไปนี้

ประเภท 
สาธารณภัย 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ระดับ 
ความล่อแหลม 

ระดับ  
การบริหารจัดการ ระดับความเสี่ยง 

อุทกภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง

พายุไตฝุนและพายุหมุน สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง

แผ่นดินไหว ต่ำ ต่ำ ไม่ดี ปานกลาง

แผ่นดินถล่ม ปานกลาง ต่ำ ไม่ดี ปานกลาง

ภัยแลง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

อัคคีภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

วัตถุระเบิด สูง ปานกลาง ไม่ดี สูง

อุบัติเหตุ สูง ปานกลาง ไม่ดี สูง

โรคระบาดมนุษย์ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ

โรคพืช ปานกลาง ต่ำ ไม่ดี ปานกลาง

ตารางที่๒แสดงการเปรียบเทียบสาธารณภัยต่างๆที่เกิดในประเทศไทย

ที่มา:กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๖

 กรมอุตุนิยมวิทยาไดติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อพฤศจิกายน

พ.ศ.๒๕๕๗ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟก บริเวณเขตศูนย์สูตรอุ่นกว่าปกติมากกว่าช่วงที่ผ่านมา

โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของมหาสมุทร อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ๑ - ๒ องศาเซลเซียส

เช่นเดียวกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไปประมาณ๑๐๐ - ๓๐๐ เมตร อุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง

และมากกว่าช่วงที่ผ่านมาสำหรับระบบบรรยากาศที่ระดับ๘๕๐hPaลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน้ำมหาสมุทร

แปซิฟกใกลเคียงค่าเฉลี่ย ส่วนที่ระดับ ๒๐๐ hPa บริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของมหาสมุทร

เปนลมตะวันออกกำลังแรงกว่าปกติ การคาดหมายเนื่องจากความผิดปกติของระบบบรรยากาศและอุณหภูมิ

น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟก เขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบของปรากฏการณ์เอลนีโญ

ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติแลว ปรากฏว่าเปนปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน และ

มีความเปนไปไดว่าจะเปนปรากฏเอลนีโญจนถึงกลางป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยหากเปนปรากฏการณ์เอลนีโญจนถึง

กลางปพ.ศ.๒๕๕๘แลวประเทศไทยจะไดรับผลกระทบโดยทำใหอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวสูงกว่าค่าปกติทั้งนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝาติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาอย่างใกลชิด และจะเผยแพร่ข่าว

ความคืบหนาเปนระยะๆ ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์โดยใกลชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาได โดยผ่านทาง

เว็บไซต์http://www.tmd.go.th/



 สถานการณสาธารณภัยในประเทศไทย 
 สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนมีดังนี้

 อุทกภัย(Flood)

 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตก

หนักหรือฝนตกต่อเนื่องเปนเวลานาน อันมีสาเหตุมาจากหรือปจจัยดังต่อไปนี้ ๑) หย่อมความกดอากาศต่ำ

๒)พายุหมุนเขตรอนไดแก่พายุดีเปรสชั่นพายุโซนรอนและพายุไตฝุน๓)ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ

๔)ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๕)ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ๖) เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพัง โดยลักษณะ

ความรุนแรงหรือรูปแบบของอุทกภัยขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดลอมของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

๑) น้ำปาไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกลภูเขาตนน้ำ โดยมี

สาเหตุจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเปนเวลานาน ทำใหมีปริมาณน้ำสะสมมากจนพื้นดินและตนไมดูดซับ

ไม่ไหวและไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว จึงมีอำนาจการทำลายลางรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทำให

บานเรือนพังเสียหาย และอาจทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ๒) น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เปนลักษณะของอุทกภัย

ที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำเขาท่วมอาคารบานเรือน

เรือกสวนไร่นาไดรับความเสียหาย หรือเปนสภาพน้ำท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่อง

เปนเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสรางกีดขวางทางระบายน้ำ หรือเกิดน้ำทะเล

หนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกลชายฝงทะเล ๓) น้ำลนตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกหนัก

ต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำดานล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให

เกิดสภาวะน้ำลนตลิ่งเขาท่วมเรือกสวน ไร่นา และบานเรือนตามสองฝงน้ำ จนไดรับความเสียหาย โดยถนน

หรอืสะพานอาจชำรดุทางคมนาคมถกูตดัขาดได ผลกระทบเมือ่เกดิอทุกภยัจะกอ่ใหเกดิอนัตรายและความเสยีหายได



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๗

ทั้งทางตรงและทางออม ไดแก่ ๑) น้ำท่วมอาคารบานเรือน สิ่งก่อสราง และสาธารณสถาน ๒) เสนทาง

คมนาคมและการขนส่งอาจจะถูกตัดเปนช่วงๆ๓)ระบบสาธารณูปโภคจะไดรับความเสียหายเช่นโทรศัพท์

ไฟฟา และประปา ๔) พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะไดรับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โดยทั่วไปอาทิการเกิดโรคระบาดสุขภาพจิตเสื่อมและสูญเสียความปลอดภัย

 เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” ในหวง

มิถุนายน พายุโซนรอน “นกเตน” ในหวงกรกฎาคม พายุไห่ถางในหวงกันยายน และพายุนาลแก

ในหวงตุลาคม ทำใหเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งผลใหประชาชน บานเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

หลายจังหวัด รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับความเสียหายเปนจำนวนมาก มีพื้นที่

น้ำท่วมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่น้ำท่วมขังสะสม คิดเปนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๖๙๕,๘๓๕ ไร่

โดยสามารถจำแนกพื้นที่ประสบอุทกภัยตามรายภาคไดดังตาราง

ตารางที่๓แสดงพื้นที่น้ำท่วมปพ.ศ.๒๕๕๔จำแนกเปนรายภาค

ภาค จังหวัด เนื้อที่น้ำท่วม (ไร่) 

ภาคเหนือ

(๑๗จังหวัด)

กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากนครสวรรค์น่าน

พะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอน

ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานี

๙,๘๘๘,๙๗๐



ภาคกลาง

(๑๔จังหวัด)

กรุงเทพฯชัยนาทนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงคราม

สมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง

๘,๒๘๒,๐๑๘



ภาคตะวันตก

(๓จังหวัด)

กาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรี ๒๘๒,๒๒๙

ภาคตะวันออก

(๖จังหวัด)

ฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแกว ๒,๕๔๕,๐๓๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๒๐จังหวัด)



กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมา

บุรีรัมย์บึงกาฬมหาสารคามมุกดาหารยโสธรรอยเอ็ด

เลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคาย

หนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานี

๖,๙๖๓,๔๕๙



ภาคใต

(๙จังหวัด)

ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปตตานีพัทลุงยะลา

สงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี

๗๓๔,๑๒๓

รวมทั้งสิ้น ๒๘,๖๙๕,๘๓๕ 

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๘

 ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่น้ำท่วมขัง ๑๐ ลำดับแรกอยู่ใน จ.นครสวรรค์ (๒,๐๖๘,๓๕๕ ไร่) จ.สุพรรณบุรี

(๑,๕๓๙,๐๕๒ ไร่) จ.พิจิตร (๑,๔๘๕,๔๒๙ ไร่) จ.พระนครศรีอยุธยา (๑,๔๓๗,๐๑๖ ไร่) จ.พิษณุโลก

(๑,๒๘๑,๖๔๘ไร)่จ.ฉะเชงิเทรา(๑,๐๙๔,๐๒๖ไร)่จ.กำแพงเพชร(๑,๐๔๓,๑๘๘ไร)่จ.สโุขทยั(๙๖๙,๐๔๕ไร)่

จ.รอยเอ็ด (๙๑๗,๙๘๐ ไร่) และ จ.ชัยนาท (๘๓๖,๗๔๑ ไร่) ตามลำดับ โดยพื้นที่น้ำท่วมของแต่ละจังหวัด

เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่จังหวัด ๑๐ ลำดับแรก ไดแก่ จ.พระนครศรีอยุธยา (รอยละ ๙๐.๒๖) จ.อ่างทอง

(รอยละ ๘๘.๓๐) จ.สิงห์บุรี (รอยละ ๘๗.๓๐) จ.นนทบุรี (รอยละ ๗๓.๕๑) จ.ปทุมธานี (รอยละ ๗๑.๐๙)

จ.นครปฐม(รอยละ๕๘.๐๑)จ.พิจิตร(รอยละ๕๕.๐๓)จ.ชัยนาท(รอยละ๕๓.๔๐)กรุงเทพมหานคร(รอยละ

๕๒.๔๔) และ จ.นครนายก (รอยละ ๔๗.๐๑) ตามลำดับ โดยธนาคารโลกไดประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

ครั้งนี้ ไวประมาณ ๑.๔๔ ลานลานบาท และจัดใหเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับตนๆ

ของโลก

 ภัยแลง(Drought)

 ภัยแลงก่อใหเกิดผลกระทบต่อการเกษตรของประเทศไทยเปนส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากภาวะขาดฝน หรือ

ฝนแลงในช่วงฤดูฝน และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม โดยพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงส่วนใหญ่ คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพล

ของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไม่ถึง และถาปใดไม่มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าวแลว

จะก่อใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแลวยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่มักจะประสบปญหาภัยแลง

เปนประจำอีกดังตารางที่๔ โดยปกติภัยแลงในประเทศไทยจะเกิดใน๒ช่วง ไดแก่๑)ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง

ถึงฤดูรอนซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไปบริเวณประเทศไทยตอนบน(ภาคเหนือภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปนลำดับ จนกระทั่งเขาสู่ฤดูฝนในช่วง

กลางพฤษภาคมของปถัดไปซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเปนประจำทุกป และ๒)ช่วงกลางฤดูฝนประมาณ

ปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ

บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางเกือบทั่วประเทศ

ตารางที่๔แสดงความเสี่ยงในการเกิดภัยแลงในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย

ภาค 

เดือน 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 

ใต 

ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

ม.ค.      ฝนแลง

ก.พ.  ฝนแลง ฝนแลง   ฝนแลง

มี.ค. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง

เม.ย. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง  ฝนแลง

พ.ค.      ฝนแลง

มิ.ย. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง  

ก.ค. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง  

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
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 ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่ประกาศเขตการใหความช่วยเหลือ (ภัยแลง) ระหว่างป พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๗

สรุปไดดังนี้ ๑) ป พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๓ จังหวัด ๕๗๕ อำเภอ ๔,๑๑๗ ตำบล ๔๐,๗๒๓ หมู่บาน

๒)ปพ.ศ.๒๕๕๖จำนวน๕๘จังหวัด๕๙๑อำเภอ๓,๙๓๒ตำบล๓๖,๙๔๔หมู่บานและ๓)ปพ.ศ.๒๕๕๗

จำนวน ๔๙ จังหวัด ๓๗๖ อำเภอ ๒,๔๐๒ ตำบล ๒๒,๒๕๓ หมู่บาน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพื้นที่ประสบ

ภัยแลงซ้ำในรอบ๓ประหว่างปพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗เกิดซ้ำทุกปมีจำนวน๓๑จังหวัดไดแก่จ.กาญจนบุรี

จ.กาฬสินธุ์จ.ขอนแก่นจ.จันทบุรีจ.ฉะเชิงเทราจ.ชลบุรีจ.ชัยนาทจ.ชัยภูมิจ.เชียงรายจ.เชียงใหม่จ.ตราด

จ.ตาก จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ จ.น่าน จ.ปราจีนบุรี จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.แพร่ จ.มหาสารคาม

จ.แม่ฮ่องสอน จ.รอยเอ็ด จ.ลำพูน จ.ศรีสะเกษ จ.สระแกว จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย

จ.หนองบัวลำภู และจ.อุตรดิตถ์ โดยมีหมู่บานที่ประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง จำนวน ๙,๕๓๕ หมู่บาน

คดิเปนรอยละ๑๒.๗๒จากหมูบ่านทัว่ประเทศ๗๔,๙๖๓หมูบ่าน อยา่งไรกต็ามพืน้ทีท่ีไ่มเ่กดิภยัแลงเลยในรอบ

๓ปมีจำนวน๑๑จังหวัดไดแก่จ.นครปฐมจ.นนทบุรีจ.พระนครศรีอยุธยาจ.สมุทรสงครามจ.สมุทรสาคร

จ.นราธิวาสจ.พังงาจ.พัทลุงจ.ยะลาจ.สงขลาและกรุงเทพมหานคร

 ภัยจากดินโคลนถล่ม(Landslide)

 ดินโคลนถล่มเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของแรงโนมถ่วง

ของโลก โดยปกติดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีน้ำเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ โดยน้ำ

จะเปนตัวลดแรงตานทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ำจะเปนตัวที่ทำใหคุณลักษณะของดิน

เปลี่ยนไปสำหรับดินโคลนถล่มเปนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไดทั่วไปในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูงแต่ในบริเวณ

ที่มีความลาดชันต่ำก็สามารถเกิดดินโคลนถล่มได ถามีปจจัยที่สามารถก่อใหเกิดดินโคลนถล่ม โดยทั่วไปบริเวณ

ที่มักจะเกิดดินโคลนถล่มคือ บริเวณที่ใกลกับแนวรอยเลื่อนที่มีพลังและมีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเปนภูเขาสูง

บริเวณที่ทางน้ำกัดเซาะเปนเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่

มีการผุพังของหินซึ่งทำใหเกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ำและมีดินที่เกิดจากการผุพัง

ของชั้นหินบนลาดเขาหนา นอกจากนี้ดินโคลนถล่มมักเกิดจากการที่น้ำซึมลงในชั้นดินบนลาดเขาและเกิดแรงดัน

ของน้ำเพิ่มขึ้นในชั้นดิน โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก โดยลักษณะที่ตั้งของหมู่บานที่มีความเสี่ยงในการเกิด

ดินโคลนถล่มเช่น๑)อยู่ติดภูเขาและใกลลำหวย๒)มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา๓)มีรอยแยกของ

พื้นดินบนภูเขา ๔) อยู่บนเนินหนาหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบาง ๕) ถูกน้ำปาไหลหลากและน้ำท่วมบ่อย

๖) มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและตนไมในหวยใกลหมู่บาน และ ๗) พื้นหวยจะมีกอนหินขนาดเล็กใหญ่

อยู่ปนกันตลอดทองน้ำ เปนตน ปจจุบันปญหาดินโคลนถล่มเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไมทำลายปา การทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน และ

การทำลายหนาดินเปนตน

 แผ่นดินไหว(Earthquake)

 ประเทศไทยเปนส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียน(EurasianPlate)ซึ่งลอมรอบดวยแผ่นเปลือกโลก

อีก๒แผ่นคือแผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย(Indian-AustralianPlate)และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟก

(Pacific Plate) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตที่ถือว่าค่อนขางปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร ประเทศไทยนั้น

มีรอยเลื่อนที่สามารถทำใหเกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนในประเทศไทยนั้น ยังไม่รุนแรงเท่ากับบริเวณพื้นที่ที่เปน
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รอยต่อของเปลือกโลกหรือวงแหวนแห่งไฟ(RingofFire)ซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมา

เกือบ๔๐ปไดเกิดแผ่นดินไหวขนาด๕.๐-๕.๙ตามมาตราริกเตอร์ (ความรุนแรงขนาดปานกลาง)ประมาณ

๘ครั้งแบ่งเปนภาคเหนือ๕ครั้งและภาคตะวันตก๓ครั้ง โดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่

มีขนาดไม่เกิน ๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์ แต่เมื่อ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ไดเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลาง

บริเวณ จ.เชียงราย มีความรุนแรง ๖.๓ ตามมาตราริกเตอร์ รวมทั้งเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา (Aftershock)

อีกเปนพันครั้ง สำหรับบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ไดแก่ ๑) บริเวณที่อยู่ใกล

แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและ

ภาคตะวันตกของประเทศไทย๒) บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น

จากนั้นเวนช่วงการเกิดแผ่นดินไหว เปนระยะเวลานาน ๆ บริเวณนั้นจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาด

ใกลเคียงกับสถิติเดิมไดอีก และ๓) บริเวณที่เปนดินอ่อนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี เช่น บริเวณที่มี

ดินเหนียวอยู่ใตพื้นดินเปนชั้นหนา เช่น บริเวณที่ลุ่ม หรืออยู่ใกลปากแม่น้ำ เปนตน สำหรับภัยหรือผลกระทบ

ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เช่น พื้นดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสรางชำรุดจนถึงถล่มได ไฟไหม กาซรั่ว

คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เสนทางคมนาคมเสียหาย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมชำรุดหรือขาดช่วง ระบบ

สารสนเทศหยุดชะงักหรือขัดของการคมนาคมทางอากาศหยุดชะงักและประชาชนตื่นตระหนก

ตารางที่๕แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด๕.๐ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไปที่มีศูนย์กลางในประเทศไทย

ลำดับ 
วันที่เกิด 

เหตุการณ 
บริเวณศูนยกลางที่เกิดแผ่นดินไหว 

ขนาดแผ่นดินไหว  

(ตามมาตราริกเตอร) 
หมายเหตุ 

๑ ๑๗ก.พ.๑๘ จ.ตาก ๕.๖ ปานกลาง

๒ ๑๕เม.ย.๒๖ จ.กาญจนบุรี ๕.๓ ปานกลาง

๓ ๒๒เม.ย.๒๖ จ.กาญจนบุรี ๕.๒ ปานกลาง

๔ ๒๒เม.ย.๒๖ จ.กาญจนบุรี ๕.๙ ปานกลาง

๕ ๑๑ก.ย.๓๗ จ.เชียงราย ๕.๑ ปานกลาง

๖ ๙ธ.ค.๓๘ จ.แพร่ ๕.๐ ปานกลาง

๗ ๒๑ธ.ค.๓๘ จ.เชียงใหม่ ๕.๒ ปานกลาง

๘ ๑๓ธ.ค.๔๙ จ.เชียงใหม่ ๕.๑ ปานกลาง

๙ ๕พ.ค.๕๗ จ.เชียงราย ๖.๓ ค่อนขางแรง



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๑๐ ๑๑

 การวัดขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) ใชระบบการวัดไดหลายรูปแบบ แต่ที่เปนที่นิยมที่สุด คือ

มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ซึ่งคิดคนโดยชาลส์ฟรานซิสริกเตอร์ โดยขนาดของแผ่นดินไหว

กับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถสรุปไดดังนี้

ตารางที่๖ผลกระทบจากขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว

ขนาดแผ่นดินไหว 

(ริกเตอร) 
การจัดระดับ ผลกระทบ อัตราการเกิดทั่วโลก 

๑.๙ลงไป
ไม่รูสึก

(Micro)
ไม่มี ๘,๐๐๐ครั้ง/วัน

๒.๐-๒.๙
เบามาก

(Minor)

คนทั่วไปมักไม่รูสึกแต่ก็สามารถ

รูสึกไดบางและตรวจจับไดง่าย
๑,๐๐๐ครั้ง/วัน

๓.๐-๓.๙
เบามาก

(Minor)

คนส่วนใหญ่รูสึกไดและ

บางครั้งสามารถสรางความ

เสียหายไดบาง

๔๙,๐๐๐ครั้ง/ป

๔.๐-๔.๙
เบา

(Light)

ขาวของในบานสั่นไหวชัดเจน

สามารถสรางความเสียหายได
๖,๒๐๐ครั้ง/ป

๕.๐-๕.๙
ปานกลาง

(Moderate)

สรางความเสียหายยับเยินไดกับ

สิ่งก่อสรางที่ไม่มั่นคงแต่กับ

สิ่งก่อสรางที่มั่นคงนั้นไม่มีปญหา

๘๐๐ครั้ง/ป

๖.๐-๖.๙
แรง

(Strong)

สรางความเสียหายที่ค่อนขาง

รุนแรงไดในรัศมี

ประมาณ๘๐กิโลเมตร

๑๒๐ครั้ง/ป

๗.๐-๗.๙
รุนแรง

(Major)

สามารถสรางความเสียหายรุนแรง

ในบริเวณกวางกว่า
๑๘ครั้ง/ป

๘.๐-๘.๙
รุนแรงมาก

(Great)

สรางความเสียหายรุนแรงไดในรัศมี

เปนรอยกิโลเมตร
๑ครั้ง/ป

๙.๐-๙.๙
รุนแรงมาก

(Great)

“ลางผลาญ”ทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมี

เปนพันกิโลเมตร
๑ครั้ง/๒๐ป



๑๐.๐ขึ้นไป
ทำลายลาง

(Epic)

ไม่เคยเกิดจึงไม่มีบันทึก

ความเสียหายไว
ไม่เคยเกิด

ที่มา:สำนักเฝาระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ตารางที่ ๗  แสดงสถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด๖.๐ ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ที่มีศูนย์กลางบริเวณประเทศ

เพื่อนบานของไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยระหว่างปพ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๗

ลำดับ 
วันที่เกิด 

เหตุการณ 

บริเวณศูนยกลางที่เกิด 

แผ่นดินไหว 

ขนาดแผ่นดินไหว  

(ตามมาตราริกเตอร) 
หมายเหตุ 

๑ ๑๒ก.ค.๓๘


สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา


๗.๒ สามารถรับรูไดบนอาคารสูง
ในกรุงเทพฯและมีรายงาน
ความเสียหายเล็กนอยใน

จ.เชียงราย

๒ ๒๒ก.ย.๔๖ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา

๖.๗ สามารถรับรูไดในบางจังหวัด
ของภาคเหนือและอาคารสูง

ในกรุงเทพฯและ
มีรายงานความเสียหายเล็ก

นอย

๓ ๒๖ธ.ค.๔๗ ฝงตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๙.๐ เกิดคลื่นยักษ์

สึนามิเขาสู่ฝงทะเลอันดามัน

๔ ๒๘มี.ค.๔๘ ฝงตะวันตกของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๕ สามารถรับรูไดในหลาย

จังหวัดของภาคใตและ

จ.ภูเก็ตประกาศเตือน

อพยพ

๕ ๑๙พ.ค.๔๘ ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๘ สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดของภาคใตและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ

๖ ๒๔ก.ค.๔๘ หมู่เกาะนิโคบาร์อินเดีย ๗.๒ สามารถรับรูไดในจ.ภูเก็ต

และมีประกาศเตือนอพยพ

๗ ๑๘ก.ย.๔๘ พรมแดนเมียนมา-

อินเดีย

๖.๐ สามารถรับรูไดบนอาคารสูง

ในจ.เชียงใหม่

๘ ๑๑ต.ค.๔๘


ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๒


สามารถรับรูไดในจ.พังงา

และจ.ภูเก็ต


๑๒ ๑๓



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘

๙ ๑๙พ.ย.๔๘


ตอนเหนือของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๑ สามารถรับรูไดในจ.พังงา

และจ.ภูเก็ต

๑๐ ๑ธ.ค.๔๙


ฝงตะวันออกของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๕ สามารถรับรูไดในจ.สงขลา

และจ.นราธิวาส


๑๑ ๙พ.ค.๕๓


ตอนเหนือของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๗.๓ สามารถรับรูไดในจ.สงขลา
จ.ภูเก็ตจ.พังงา

จ.สุรษฎร์ธานีและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ

๑๒ ๒๔มี.ค.๕๔ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา


๖.๗ สามารถรับรูไดในหลาย
จังหวัดของภาคเหนือและ
อาคารสูงในกรุงเทพฯ

๑๓ ๖ก.ย.๕๔ ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๗ สามารถรับรูไดในจ.สงขลา

และจ.ภูเก็ต

๑๔ ๑๑เม.ย.๕๕


ชายฝงตะวันตกทางตอน

เหนือของเกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๘.๖


สามารถรับรูไดในหลาย

จังหวัดในภาคใตภาคกลาง

และภาคอีสานรวมทั้งเกิด

คลื่นสึนามิสูง๓๐ซม.

ที่เกาะเมียงจ.พังงา

๑๕ ๒๓มิ.ย.๕๕ ตอนเหนือของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๓ สามารถรับรูไดบนอาคารสูง

ในจ.สงขลาและจ.ภูเก็ต


๑๖ ๑๑พ.ย.๕๕




สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา


๖.๖


สามารถรับรูไดใน

จ.เชียงใหม่และอาคารสูงใน

จ.นนทบุรีและกรุงเทพฯ

๑๗ ๒ก.ค.๕๖


ตอนเหนือของ

เกาะสุมาตรา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๐ สามารถรับรูไดในจ.สงขลา

จ.ภูเก็ตจ.พังงาและอาคาร

สูงในกรุงเทพฯ

ที่มา:สำนักเฝาระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา

๑๒ ๑๓



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘





๑๔ ๑๕

 สึนามิ(Tsunami)

 คลื่นสึนามิเปนคลื่นในท่าเรือหรืออ่าว ซึ่งพบโดยนักวิชาการชาวญี่ปุน โดยคลื่นสึนามิเกิดขึ้นจากหลาย

สาเหตุอาทิภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกาบาตตกสู่ทองทะเลการทดลองระเบิดนิวเคลียร์และแผ่นดินถล่ม

ใตทะเล รวมทั้งการพังทลายของหนาผาริมทะเลก็สามารถทําใหเกิดคลื่นสึนามิได สำหรับประเทศไทยไดรับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขนาด๙.๓ ตามมาตราริกเตอร์

ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

และทําใหเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรอินเดียโถมเขาฝงทะเลอันดามันจนสรางความเสียหายอย่างมากต่อ

พื้นที่ ๖ จังหวัดฝงตะวันตกของไทย ไดแก่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ตรัง จ.กระบี่ และ จ.สตูล รวมทั้ง

ไดสรางความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดียจนทําใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและ

สูญหายรวมมากกว่า ๑ แสนคน เฉพาะที่ประเทศไทย มีจํานวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ผลกระทบจากสึนามิ

ขึ้นอยู่กับหลายปจจัย อาทิ ความเร็วของคลื่นสึนามิขณะอยู่ในน้ำลึกและน้ำตื้น คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลง

พลังงานของคลื่นเมื่ออยู่บริเวณน้ำลึกหรือตื้น ลักษณะการโถมเขาสู่ฝงของแต่ละลักษณะพื้นที่ การซัดขึ้นไป

ในแผ่นดินของคลื่นสึนามิ (Run-up)และการแผ่เขาท่วมลึกเขาไปในแผ่นดิน (Inundation) เปนตนนอกจาก

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์แลวสึนามิยังทำลายสิ่งแวดลอมตามแนวชายฝงดวย เช่น

น้ำใตดินมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปทำใหไม่สามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดอีก ตนไมยืนตนตาย

เนื่องจากความเค็มของน้ำทะเลที่เหือดแหงเปนเกลือตกคางอยู่ และพื้นที่ทางการเกษตรไม่สามารถเพาะปลูกได

อีกต่อไปเปนตน

 วาตภัย(Storm)

 วาตภัยเปนสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรงจนทำใหเกิดความเสียหายแก่อาคารบานเรือนตนไม

และสิ่งก่อสราง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝนฟาคะนอง

พายุฤดูรอน และพายุหมุนเขตรอน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และไตฝุน) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตรอนจะส่ง

ผลกระทบต่อพื้นที่เปนบริเวณกวางนับรอยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่ผ่านจะไดรับ

ผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีกําลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทำใหเกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมา

หากพายุมีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอนหรือพายุไตฝุนจะก่อใหเกิดภัยหลายอย่างพรอมกันทั้งวาตภัย อุทกภัย

และคลื่นพายุซัดฝงซึ่งเปนอันตรายและอาจก่อใหเกิดความเสียหายถึงขั้นรุนแรงทำใหประชาชนเสียชีวิต

เปนจำนวนมากได

 ถิ่นกำเนิดของพายุโซนรอนในทะเลจีนใตอยู่ใกลเสนศูนย์สูตรในทะเลลึกทางตะวันออกเฉียงใตของ

สาธารณรัฐฟลิปปนส์ พายุโซนรอนที่รายแรงในฤดูรอนมีเสนทางการเคลื่อนตัวขึ้นเหนือ สรางความเสียหาย

อย่างใหญ่หลวงต่อสาธารณรัฐฟลิปปนส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน

ส่วนพายุโซนรอนที่มีความรุนแรงขนาดกลางในฤดูฝน มีเสนทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ผ่านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยทาง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอืในหวงตลุาคมพฤศจกิายนและธนัวาคมโดยพายโุซนรอนจะออ่นกำลงัลง

และเปลีย่นเสนทางการเคลื่อนตัวค่อนลงไปทางใตผ่านเขาอ่าวไทย สรางความเสียหายจากลมแรง การยกตัวของ

ระดับน้ำบริเวณชายฝงและคลื่นใหญ่ หรือฝนตกหนัก ทำใหเกิดน้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม ซึ่งเกิดความเสียหาย

ระดับปานกลางได จากการวิเคราะห์ขอมูลพายุโซนรอนระหว่างป พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๔๙พบว่ามีจำนวนเฉลี่ย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๑๔ ๑๕

ของพายุรายปจำนวน๓และ๑๓ลูก ในประเทศไทยและทะเลจีนใตตามลำดับสำหรับประเทศไทยจะไดรับ

ผลกระทบจากพายุโซนรอนจากสองแหล่งดังนี้

 แหล่งที่หนึ่งเปนพายุโซนรอนในทะเลจีนใตและทะเลอันดามันในฤดูรอน มวลอากาศรอนมาก

เหนือเสนศูนย์สูตร เบากว่ามวลอากาศเย็นลอยตัวขึ้นสูง ความกดอากาศในบริเวณดังกล่าวเบาบางลง

ดูดเอาอากาศเย็นโดยรอบเขามาแทนที่เพิ่มมากขึ้น ความเร็วลมที่ถูกดูดเขาหาศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น และ

ความเร็วของการหมุนของลมทวีขึ้น จากอิทธิพลการหมุนของโลก ทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหันเหทิศ

ไปทางขวา หมุนทวนเข็มนาฬกาในซีกโลกตอนเหนือของเสนศูนย์สูตร หรือหมุนตามเข็มนาฬกาในซีกโลก

ตอนใต เมื่อมวลอากาศที่เต็มไปดวยความชื้นจากไอน้ำที่ระเหยจากทะเลเคลื่อนตัวเขาสู่ดานบน เมื่อเริ่มเย็นตัวลง

ไอน้ำเริ่มควบแน่นรวมตัวเขาเปนหยดน้ำและเปนฝนในที่สุด และทำใหมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได สำหรับถิ่นกำเนิด

ของพายุโซนรอนในทะเลอันดามันอยู่บริเวณทะเลลึกทางตะวันออกของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกาโดยพายุโซนรอนที่มีความรุนแรงในหวงเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งจะมีเสนทางการเคลื่อนตัว

ของพายุขึ้นเหนือ เขาสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยพายโุซนรอนทีม่คีวามรนุแรงขนาดกลางในหวงกรกฎาคมสงิหาคม และกนัยายน จะมเีสนทางการเคลือ่นตวั

ของพายุทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส่วนในหวง

ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พายุโซนรอนจะอ่อนกำลังลงและมีเสนทางเลื่อนลงทางใตโดยเคลื่อนตัว

ผ่านทะเลอาหรับและสิ้นสุดลงในหวงสิ้นป

 แหล่งที่สองเปนพายุโซนรอนในอ่าวไทย โดยพายุโซนรอนที่รุนแรงที่สุดในอ่าวไทยมี ๕ ลูก เกิดจาก

ลมแรงและการยกตัวของระดับน้ำทะเล ไดแก่ ๑) ในป พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่อไตฝุนเวถล่มอ่าวไทยตอนบน

๒) ในป พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไตฝุนแฮเรียตสรางภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช จากแรงลมและ

การยกตัวของระดับน้ำทะเลทำใหประชาชนเสียชีวิตประมาณ๘๐๐คน๓)ในปพ.ศ.๒๕๑๓เมื่อพายุโซนรอนรูธ

ถล่มเกาะสมุย ชายฝง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ๔) ในป พ.ศ.๒๕๓๒ ไตฝุนเกยส์รางภัยพิบัติที่ อ.ปะทิว

และ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เนื่องจากแรงลมและการยกตัวของระดับน้ำทะเล ทำใหมีผูเสียชีวิตประมาณ๕๘๐คน

ซึ่งส่วนใหญ่เปนชาวประมง เรือล่มประมาณ ๖๒๐ ลำ บานเรือนเสียหายประมาณ ๔๐,๐๐๐ หลังคาเรือน

คิดเปนมูลค่าประมาณ๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาทและ๕)ในปพ.ศ.๒๕๔๐ไตฝุนลินดาพัดถล่มอ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผูเสียชีวิตประมาณ๓๐ คน สูญหายประมาณ๑๐๒ คน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย

ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ พายุโซนรอนเหล่านี้ เกิดขึ้นในช่วงปลายป ซึ่งเปนชนิดที่อ่อนกำลังลงและ

เมื่อเคลื่อนตัวเขาสู่อ่าวไทยซึ่งมีความลึกนอยและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลลึก ดังนั้นจากสถิติพบว่าในอ่าวไทย

จะมีพายุโซนรอนที่รุนแรง๑ลูกจาก๑๐ลูก
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รูปที่๑แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสู่ประเทศไทย

ระหว่างปพ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๕๗(แยกตามป):กรมอุตุนิยมวิทยา

รูปที่๒แผนภูมิแสดงสถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาสู่ประเทศไทย

ระหว่างปพ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๕๗(แยกตามเดือน):กรมอุตุนิยมวิทยา
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 ภัยจากไฟปาและหมอกควัน(ForestFire)

 ไฟปา คือ ไฟที่เกิดขึ้นแลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ในปา การแบ่งชนิดของไฟปาที่ไดรับการยอมรับทั่วไป ถือหลักการของการไหมเชื้อเพลิงในระดับต่างๆ

ในแนวดิ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไมเปนเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเปน ๓ ชนิด ไดแก่

ชนิดที่ ๑ ไฟใตดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหมอินทรียวัตถุที่อยู่ใตชั้นผิวของพื้นปา เกิดขึ้นในปาบางประเภท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาในเขตอบอุ่นที่มีระดับความสูงมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นทำใหอัตราการย่อยสลาย

อินทรียวัตถุต่ำ จึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยู่บนหนาดินแทในปริมาณมากและเปนชั้นหนา ไฟชนิดนี้

อาจไหมแทรกลงไปใตผิวพื้นปาไดหลายฟุตและลุกลามไปเรื่อยๆ ใตผิวพื้นปาในลักษณะการคุกรุ่นอย่างชาๆ

ไม่มีเปลวไฟและมีควันนอยมากจึงเปนไฟที่ตรวจพบหรือสังเกตพบไดยากที่สุดและเปนไฟที่มีอัตราการลุกลาม

ชาที่สุดแต่เปนไฟที่สรางความเสียหายใหแก่พื้นที่ปาไมไดมากที่สุดโดยไฟใตดินมีอยู่๒ชนิดย่อยคือไฟใตดิน

สมบูรณ์แบบ (True Ground Fire) คือไฟที่ไหมอินทรียวัตถุอยู่ใตผิวพื้นปาจริงๆ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยพบ

ไฟใตดินสมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อน และ ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใตดิน (Semi-Ground Fire) ไดแก่ ไฟที่ไหมในสองมิติ

คือส่วนหนึ่งไหมไปในแนวระนาบไปตามผิวพื้นปาเช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะไหมใน

แนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใตผิวพื้นปา ซึ่งอาจไหมลึกลงไปไดหลายฟุต ซึ่งมักจะเกิดในปาพรุ สำหรับ

ประเทศไทยจะพบไดที่ปาพรุโตะแดงและปาพรุบาเจาะในจ.นราธิวาสชนิดที่๒ไฟผิวดิน(SurfaceFire)คือ

ไฟที่ไหมลุกลามไปตามผิวดิน เปนชนิดที่พบมากที่สุดและพบโดยทั่วไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก สำหรับ

ประเทศไทยไฟปาส่วนใหญ่จะเปนไฟชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟตั้งแต่๐.๕-๓เมตรในปาเต็งรังจนถึง

ความสูงเปลวไฟ๕-๖ เมตรในปาเบญจพรรณที่มีกอไผ่หนาแน่นชนิดที่๓ไฟเรือนยอด (CrownFire)คือ

ไฟที่ไหมลุกลามจากยอดของตนไมหรือไมพุ่มตนหนึ่งไปยังยอดของตนไมหรือไมพุ่มอีกตนหนึ่ง ซี่งส่วนใหญ่

จะเกิดขึ้นในปาสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก และเปนอันตรายอย่างยิ่งสำหรับ

พนกังานดบัไฟปาโดยทัว่ไปไฟเรอืนยอดตองอาศยัไฟผวิดนิเปนสือ่จงึแบง่ออกเปน๒ชนดิยอ่ยไดแก่ไฟเรอืนยอด

ที่ตองอาศัยไฟผิวดินเปนสื่อ (Dependent Crown Fire) จะอาศัยไฟที่ลุกลามไปตามผิวดินเปนตัวนำ

เปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของตนไมอื่นที่อยู่ใกลเคียง ซึ่งมักเกิดในปาที่ตนไมไม่หนาแน่น และไฟเรือนยอด

ที่ไม่ตองอาศัยไฟผิวดิน (Running Crown Fire) เกิดในปาที่มีตนไมที่ติดไฟไดง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบ

ติดต่อกัน ดังนั้น การดับไฟทำไดยากมาก จำเปนตองใชเครื่องจักรกลหนัก และการดับไฟทางอากาศเขาช่วย

สำหรับประเทศไทย โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเปนไปไดยากทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นค่อนขางสูง

ประกอบกับชนิดไมปาส่วนใหญ่ลำตนไม่มีน้ำมันหรือยาง อย่างไรก็ตาม ในภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมี

การปลูกสวนปาสนสามใบอย่างกวางขวางมาเปนเวลานานจนในปจจุบันตนสนเจริญเติบโตจนเรือนยอด

แผ่ขยายมาชิดติดกัน ดังนั้นหากเกิดไฟไหมในสวนปาดังกล่าวในช่วงที่อากาศแหงแลงอย่างรุนแรง โอกาสที่จะ

เกิดเปนไฟเรือนยอดก็มีความเปนไปไดสูง

 ปจจุบันระดับของการเกิดไฟปาในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเปนปจจัยที่รบกวนสมดุล

ของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคม พืช ดิน น้ำ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้

ไฟปายังก่อใหเกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเปนปญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของ

ประชาชนเปนวงกวาง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนตองยกเลิกเที่ยวบินเปนจำนวนมาก เนื่องจาก

หมอกควันทำใหทัศนวิสัยไม่ดีเปนอันตรายต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
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 โรคติดต่ออุบัติใหม่(EmergingInfectiousDiseases)

 โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New

Infectious Diseases) โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New Geographical Areas) โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

(Re-emerging Infectious Diseases) เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistant

Organism)และเหตุการณ์จงใจกระทำของมนุษย์ดวยสารชีวะ

 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาไดเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุษย์หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ เช่น โรคเอดส์

โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra Viral Disease) โรคติดเชื้อไวรัส

อีโบลา-มาร์บูร์ก(Ebola-marburgviraldisease)โรคไขเวสต์ไนล์(Westnilefever)โรคสมองฝอ(Variant

-Creutzfeldt-Jakobdisease)หรือเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์เช่นเชื้อไขหวัดนก(H5N1)เชื้อไขหวัดใหญ่

A(H1N1)pdm09ที่ระบาดใหญ่ในปพ.ศ.๒๕๕๒เชื้ออีโคไลโอ๑๐๔(E.coliO104)โรคไขกาฬหลังแอ่นจาก

เชื้อสายพันธุ์ใหม่ และเชื้อโรคดื้อยา เปนตน รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งเปนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาด

ในอดีตและสงบไปแลวแต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่นโรคไขปวดขอยุงลาย (Chikungunyafever)และกาฬโรค

เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อที่ใชเปนอาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) เช่น แอนแทรกซ์ และ

ไขทรพิษ

 การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เปนผลจากปจจัยหลายประการ ไดแก่ การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและ

พฤติกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค การใชยาไม่ถูกตองซึ่งทำใหเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

การพัฒนาดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นำโรคและสิ่งแวดลอม

และภาวะโลกรอน ทั้งนี้โรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีความซับซอนยากต่อการจัดการ หากขาดระบบ และ

เครื่องมือปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแลว โรคเหล่านี้อาจก่อความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพ

ของประชาชนรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

 สำหรับประเทศไทย เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่เปนระยะๆ เช่น พบผูปวยโรคซาร์สในหวงมีนาคม

พ.ศ.๒๕๔๖พบการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตว์ปก ระหว่างป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ ซึ่งทำใหพบผูปวยและ

เสียชีวิตในช่วงป พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ และยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศ

เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย การระบาดใหญ่ของโรคไขหวัดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 หรือ ไขหวัดใหญ่

๒๐๐๙ ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ทำใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตเปนจำนวนมาก โรคไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya

fever)กลับมาอีกในปพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒โรคลีเจียนแนร์(Legionellosis)ทำใหมนีักท่องเที่ยวต่างชาติปวย

เปนระยะ โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)พบมากขึ้นในประเทศ โรคมือ เทาปาก (Hand, Foot andMouth

Disease:HFMD)ที่เกิดจากเชื้อที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้นและมีการแพร่ระบาดในปพ.ศ.๒๕๕๕

 โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีตนกำเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ปา

และมีปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ไดแก่ การเคลื่อนยายของประชากร ความชุกชุมของสัตว์พาหะนำโรค

การขาดความรูความเขาใจและความตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตน

ไม่ถูกตองตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ และ การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีประชาชน

บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคเนื่องจากมีความตานทานโรคต่ำ อาทิ เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ป ผูสูงอายุ ผูปวย

โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผูมีภาวะอวน รวมทั้งประชาชนบางกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคมาก อาทิ เกษตรกร
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ผูเลี้ยงสัตว์ คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละเนื้อสัตว์ สัตวบาล และ สัตวแพทย์ และมีประชาชนบางกลุ่ม

ที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคไดง่ายอาทิกลุ่มผูปกครองผูดูแลเด็กหรือกลุ่มผูเดินทางไปต่างประเทศ

 การประเมินความเสี่ยงและแนวโนมของการเกิดโรคจะใหขอมูลที่เปนประโยชน์ต่อการวางแผนและ

กำหนดแนวทางการปองกันควบคุมโรคไดอย่างถูกตองและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี

ความเสี่ยงในประเทศไทย อาจแบ่งได ๓ กลุ่ม ไดแก่ กลุ่มที่ ๑ โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นแลว

ในประเทศเช่นโรคไขหวัดนก(H5N1)โรคไขหวัดใหญ่2009โรคมือเทาปากโรคลีเจียนแนร์โรคไขปวดขอ

ยุงลาย วัณโรค โรคบรูเซลโลสิส โรครินเดอร์เปส และโรคไขกาฬหลังแอ่นจากเชื้อ SerogroupW-135 เปนตน

กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไขเหลือง (YellowFever) โรคลิชมาเนีย

(Leishmaniasis) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Viral Disease) โรคไขเวสต์ไนล์ (West Nile Fever)

โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา-มารบ์รูก์(Ebola-MarburgViralDisease)โรคสมองฝอ(variant-Creutzfeldt-Jakob

Disease:vCJD)ที่เกิดจากโรคสมองฝอในวัวหรือโรควัวบา(BovineSpongiformEncephalopathy:BSE

orMad CowDisease) โรคพีพีอาร์ (Peste Despetits Ruminants : PDR) โรคที่อาจติดมากับสัตว์ เช่น

โรคฝดาษลิง(Monkeypox)และโรคติดเชื้อที่ใชเปนอาวุธชีวภาพ(Bioterrorism)เช่นแอนแทรกซ์(Anthrax)

ไขทรพิษ (Smallpox) และกาฬโรค (Plague) เปนตน และ กลุ่มที่ ๓ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และ โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่

เปนตน

 ในปพ.ศ.๒๕๕๗องค์การอนามัยโลก(WorldHealthOrganization:WHO)ไดรายงานสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ซึ่งพบในทวีปแอฟริกาโดยมีประเทศที่มีการระบาดในวงกวางจำนวน

๓ ประเทศ ไดแก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมมีผูติดเชื้อประมาณ ๒๑,๐๐๐ ราย และเสียชีวิตกว่า

๘,๐๐๐ ราย และพบในประเทศที่มีผูปวยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน ๖ ประเทศ ไดแก่

ไนจีเรียเซเนกัลสเปนสหรัฐอเมริกามาลีและสหราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น๓๕รายเสียชีวิต๑๕รายทั้งนี้

ทางองค์การอนามัยโลกไดประกาศใหเซเนกัลไนจีเรียสเปนและสหรัฐอเมริกาเปนพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลา

แลวในช่วงตุลาคมและธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๗สำหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบผูติดเชื้อดังกล่าว
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ตารางที่๘แสดงการเกิดโรคระบาดในภูมิภาคต่างๆระหว่างปพ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๗

ป พ.ศ. โรคระบาด หมายเหตุ 

๒๕๔๗ โรคไขหวัดนก 

๒๕๕๒ โรคไขหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009(H1N1) 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ โรคไขปวดขอยุงลาย 

๒๕๕๕ โรคไขเลือดออก 

๒๕๕๖
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

(MiddleEastRespiratorySyndrome:MERS-CoV) 

๒๕๕๗ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 หลุมยุบ(Sinkhole)

 หลุมยุบเปนธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติ แต่กิจกรรมของมนุษย์เร่งใหเกิดเร็ว

ขึ้นได ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปในภูมิประเทศที่มีลักษณะใตผิวดินเปนหินปูน หินโคโลไมต์ และหินอ่อน

ซึ่งหินเหล่านี้ละลายไดในน้ำใตดินทำใหเกิดโพรงหรือถ้ำใตดินขึ้นและเมื่อเพดานตานทานน้ำหนักของดิน

และสิ่งก่อสรางที่กดทับดานบนไม่ไหว จึงพังกลายเปนหลุมยุบ โดยมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด

ของโพรงหรือถ้ำใตดิน ซึ่งมีตั้งแต่ไม่กี่เมตรถึงหลายรอยเมตรและลึกหลายสิบเมตร ตั้งแต่ป พ.ศ.๒๕๓๘

เปนตนมา ไดเกิดหลุมยุบทั่วประเทศมากกว่า ๖๖ พื้นที่ และในจำนวนนี้มี ๒๕ พื้นที่ เกิดหลุมยุบ

หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งส่วนใหญ่พบ

ในจังหวัดฝงทะเลอันดามัน(ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี)
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บทที่ ๒ 
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

 รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงไดตรา พ.ร.บ.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อใชเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยซึ่งมีผลใชบังคับ

ตั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ เปนตนมา โดยยกเลิก พ.ร.บ.ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ และ

พ.ร.บ.ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการตาม

พ.ร.บ.การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งไดตั้ง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ใหมีภารกิจหลักในการดำเนินการปองกันบรรเทาฟนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย

 สาระสำคัญของพ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐สรุปไดดังนี้

 ๑. ขอบเขตการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยไดมี

การกำหนดคำนิยามของสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงไวอย่างชัดเจน(มาตรา๔)

 ๒. การกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดำเนินการโดย

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด๒๓คนมีนรม.หรือ

รอง นรม. ซึ่ง นรม. มอบหมาย เปนประธานกรรมการ และมีปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ 

ผบ.ทอ. เปนกรรมการ โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ และไดกำหนดบุคคลผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

ผูเกี่ยวของในระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น(มาตรา๖และมาตรา๗)

 ๓.กำหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เปนหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการ

เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ(มาตรา๑๑)

 ๔. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดใหมีการจัดทำแผน๓ ระดับ คือแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร โดยในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ใหผูว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีผูว่าราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ และมีผบ.มทบ. 

หรือ ผบ.จทบ. เปนกรรมการ สำหรับการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้น

ใหผูว่าราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการโดยใหแต่งตั้งผูแทน กห.และผูแทนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผูว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(มาตรา๑๑,๑๒,๑๖,๑๗,๓๓และ๓๔)

 ๕. กำหนดบุคคลผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูเกี่ยวของไวอย่างเปน

เอกภาพชัดเจนในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น







แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๒๒ ๒๓

รูปที่๓แผนผังโครงสรางผูมีอำนาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 

 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ๒๐ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๘เห็นชอบนโยบายการเตรียมพรอมแห่งชาติ

เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหน่วยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดทำแผนรองรับเผชิญกับสาธารณภัย ภัยการสูรบ และ

ภัยการก่อการราย โดยที่สถานการณ์และภัยความมั่นคงในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวของกับงานการเตรียมพรอมไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการขึ้นใหม่ เพื่อให

นโยบายดังกล่าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ์ คณะกรรมการเตรียมพรอม

แห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงไดทบทวนนโยบายการเตรียมพรอมแห่งชาติ และจัดทำเปน

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๑๙  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ แผนผังโครงสรางผูมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ เพ่ือ 
เปนกรอบแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดจัดทําแผนรองรับเผชิญกับสาธารณภัย ภัยการสูรบ และภัยการกอการราย  
โดยท่ีสถานการณและภัยความม่ันคงในปจจุบันมีความซับซอนมากข้ึน และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานการเตรียมพรอม 
ไดมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ และ กลไกการบริหารจัดการข้ึนใหม เพ่ือใหนโยบายดังกลาวมีความทันสมัย และ 
มีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
จึงไดทบทวนนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ และจัดทําเปนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
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ควบคุมและกํากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา ๑๓) 

ชวยเหลือผูบัญชาการ มีอํานาจบังคับบัญชาและส่ังการ  

รองจากผูบัญชาการ (มาตรา ๑๓) 

ควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของ ผอ./รอง ผอ./    

ผช.ผอ. เจาพนักงาน และอาสาสมัครไดทั่วราชอาณาจักร 

(มาตรา ๑๔) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 

(มาตรา ๑๕) 

ชวยเหลือ ผอ.จว. (มาตรา ๑๘) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา ๓๒) 

 มีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.กทม. ในการปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย 

(มาตรา ๓๕,๓๖) 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยในเขตของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.กทม. 

ตามที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา ๓๖) 

 
รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ 

และชวยเหลือ ผอ.จว. (มาตรา ๑๙) 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 

ของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.ทองถิ่น ตามที่ไดรับ

มอบหมาย (มาตรา ๒๐) 

 

รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 

ของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ.  (มาตรา ๒๐) 

นายกรัฐมนตรี/ 

รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ (รมว.มท.) 

รองผูบัญชาการ (ปล.มท.) 

( .) 

 ผอ.จังหวัด (ผวจ.) 

 รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.) 

 ผอ.กทม. (ผว. กทม.) 

 รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.) 

 ผูชวย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 

 ผอ.อําเภอ (นายอําเภอ) 

ผอ.ทองถิ่น 

(นายก อบต./นายกเทศมนตร/ีนายกเมืองพัทยา)  

ผช.ผอ.ทองถิ่น 

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา) 

มาตรา ๓๑ 
สาธารณภัย 

รายแรงอยางยิ่ง

 

สาธารณภัย 



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๒๒ ๒๓





































































ยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานของ

หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวของ โดยมุ่งเนนการเตรียมพรอมของทุกภาคส่วนใหพรอมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ

การเสริมสรางภูมิคุมกันและศักยภาพใหคนชุมชนและสังคมการผนึกกำลังและบูรณาการแผนระดับกระทรวง

กรม จังหวัด และทองถิ่น การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ

และประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

 การทบทวนนโยบายการเตรียมพรอมแห่งชาติและการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและ

ภาคส่วนต่างๆ สามารถประมวลภาพรวมสภาพปญหาการเตรียมพรอมของประเทศไทยที่ยังคงตองมีการพัฒนา

ในประเด็น ดังนี้ ๑) ระบบการแจงเตือนสาธารณภัยและภัยความมั่นคงที่ชัดเจน แม่นยำ และกระจายขอมูล

ข่าวสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและสาธารณชน ๒) ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร

เครื่องมือ อุปกรณ์ การกูภัย ผูเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ

๓)ระบบการจัดทำบัญชีระดมสรรพกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศที่ตองการความร่วมมือ

จากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ๔) การมีระบบกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และการเบิกจ่ายเงิน

ที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของผูบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตองดำเนินการจัดการปญหา

อย่างรอบคอบและเร่งด่วน ๕) การใหการศึกษาและการเขาถึงองค์ความรูของประชาชนและชุมชนทองถิ่น

ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังไม่เพียงพอ ๖) การนำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศไปสู่การปฏิบัติ

ที่ไม่สามารถนำมาใชทดสอบการระดมสรรพกำลังไดเพราะไม่มีภาวะสงคราม ๗) ประสิทธิภาพของระบบ

การบัญชาการเหตุการณ์เพื่อใชในการบริหารจัดการภัยแต่ละประเภททั้งในหวงภาวะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย

และหลังเกิดภัยที่ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 คณะกรรมการเตรียมพรอมแห่งชาติจึงไดเสนอกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติดังนี้

 ๑)การเตรียมพรอมของประเทศใหพรอมเผชิญกับภาวะไม่ปกติใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย

ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ใหพรอมเผชิญกับภัยความมั่นคง สาธารณภัย สถานการณ์

ฉุกเฉิน และภัยเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่

ในภาวะปกติในเชิง Whole - of - Nation Approach โดยประสานและผนึกกำลังของทุกฝายในชาติ

ทั้งหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นสมาคมมูลนิธิองค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่าย

ชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

 ๒)การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ใหมีภูมิคุมกันเปนรากฐานสำคัญใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ใหมีภูมิคุมกันภัยความมั่นคงและสาธารณภัย โดยเสริมสรางความรูความเขาใจการเตรียมความพรอม

ในระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และ ประเทศ ในการเตรียมความพรอมและบริหารจัดการในมิติการปองกัน

(Prevention) การมีขอมูล การมีระบบเฝาระวังแจงเตือน การจัดการเมื่อคาดว่าจะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ

หลังเกิดภัย โดยกระบวนการเรียนรูถ่ายทอดสั่งสมประสบการณ์บทเรียน และกระบวนการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานรัฐกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมร่วมกันของคนในชาติ โดยเฉพาะภัยที่มีสาเหตุ

จากมนุษย์ถือเปนการเตรียมพรอมที่สำคัญที่สามารถวางแผนเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบจากภัยดังกล่าวได

 ๓) การเตรียมความพรอมของชุมชนทองถิ่น ใหความสำคัญกับชุมชนทองถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนด

นโยบายแผนและแนวทางการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและบรรเทาภัยความมั่นคงและสาธารณภัยรวมทั้ง

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรูระหว่างภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น ประชาสังคม และภาคประชาชนโดยนำ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๒๔ ๒๕

ความรูของชุมชนทองถิ่นมามีส่วนในการปองกันและจัดการกับภัยความมั่นคง และสาธารณภัย และสนับสนุน

การจัดการฐานขอมูลภัยต่างๆ ตลอดจนการมีเครือข่ายเฝาระวังและแจงข่าวสารขอมูลในระดับชุมชนทองถิ่น

รวมทั้งการสรางความพรอมรับมือที่จะสามารถจัดการภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดดวยตนเอง โดยมีชุมชนทองถิ่น

เปนศูนย์กลางและเชื่อมโยงเปนเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๔) การเตรียมพรอมเชิงรุกของหน่วยงานเพื่อปองกันและลดผลกระทบ การมีแผน กฎ ระเบียบ

ระบบเฝาระวังแจงเตือน การเตรียมบัญชีทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ใหพรอมใชงานอย่าง

เหมาะสมในแต่ละประเภทภัยการฝกศึกษาอบรมการจัดทำหลักสูตรและคู่มือเผชิญภัยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

และพื้นที่เฝาระวัง การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังสำรองอาหาร ระบบการแพทย์และ

สาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร ระบบการบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค

การลำเลียงขนส่งสินคาและผูที่ประสบภัย และการฝกซอมแผนอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง เพื่อใหการบริหาร

จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปนไปอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจ

เอกชนสามารถดำเนินงานไดอย่างต่อเนื่อง(BusinessContinuityManagement)

 ๕)การผนึกกำลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ของชาติดวยการผนึกกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการปองกันประเทศและใหมีส่วนร่วม

ในการสนับสนุน การดำเนินงานของกองทัพไทย ศูนย์ระดมสรรพกำลังทางทหาร และ ศูนย์บัญชาการ

ทางทหาร ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างกองทัพกับหน่วยงานพลเรือน

เพื่อปองปราม ปองกัน ภัยคุกคามจากภายนอกประเทศทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตลอดจน

เสริมสรางศักยภาพและปลูกฝงจิตสำนึกดานความมั่นคงใหกับคนและชุมชนรวมทั้งสรางเครือข่ายอาสาสมัคร

เพื่อสนับสนุนกองทัพในการจัดเตรียมกำลังและใชกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันประเทศ

 ๖) การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ ไดแก่ (๑) การเสริมสรางความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพรอมของชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับสหประชาชาติ

ซึ่งมีหน่วยงานUnited NationsOffice for Disaster Risk Reduction (UNISDR) และOffice for the

CoordinationofHumanitarianAffairs(OCHA)ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือภายใตกลไกความร่วมมือ

ของอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติซึ่งไดกำหนดกรอบและแผนงานความร่วมมือที่สำคัญอาทิConferenceof

thePartiestotheASEANAgreementonDisasterManagementandEmergencyResponse(COP

to AADMER) คณะกรรมการอาเซียนดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster

Management : ACDM) ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN

Humanitarian Assistance : AHA Centre) และระบบเตรียมพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต

สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEANStandbyArrangements forDisasterReliefandEmergency

Response:ASEANSASOP)รวมทั้งความร่วมมือดานความมั่นคงในกรอบASEANRegionalForum(ARF)

เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงที่จะกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและพัฒนาไปสู่

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและใชประโยชน์จากความร่วมมือภายใตองค์กรภายในภูมิภาค

ที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ เช่นกองทุนESCAPMultiDonorTrustFund forTsunami,Disasterand

Climate Preparedness in IndianOcean and Southeast Asian Countries ซึ่งไทยเปนผูก่อตั้ง และ

ศูนย์เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Centre : ADPC)



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๒๔ ๒๕

ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย และ (๒) ภัยคุกคามและสาธารณภัยในปจจุบันมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น

เปนจำนวนมากโดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ทางดานสังคม อาทิ ภัยคุกคามจาก

โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคระบาดต่างๆ ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมพรอมและเสริมสรางความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในดานความมั่นคงของมนุษย์

 ๗) การพัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรของประเทศดานความมั่นคงและ

สนับสนุนการมีคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการแจงเตือนภัยการอพยพการใหความช่วยเหลือการบริจาค

การจัดการในภาวะฉุกเฉินทั้งภัยคุกคามทางทหารและสาธารณภัยไวตั้งแต่ในยามปกติ โดยมีการปรับปรุง

ฐานขอมูลสม่ำเสมอใหสามารถนำมาประกอบการตกลงใจของผูบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งจัดใหมีช่องทางการ

ประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานความมั่นคงและ

ดานสาธารณภัยทั้งภาครัฐ เอกชนสมาคมมูลนิธิ เครือข่ายชุมชนทองถิ่นและภาคประชาสังคมใหสามารถ

แลกเปลี่ยนและนำทรัพยากรมาใชร่วมกัน เมื่อเกิดภัยในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์ไดอย่าง

ทันท่วงทีรวมทั้งนำแผนและระบบฐานขอมูลมาทดสอบการปฏิบัติในการฝกซอมอย่างสม่ำเสมอ

 ๘) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน เปนภาคี

เครือข่ายในกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการภัย ตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ โดยเสริมสรางการพัฒนาความรู

การตระหนักรู การมีจิตสำนึกความมั่นคง การมีจิตสาธารณะของทุกภาคส่วน เพื่อเขามามีส่วนร่วมผนึกกำลัง

ในการปองกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ ดำเนินการแกไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และฟนฟู

ความเสียหายทางกายภาพและจิตใจใหกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งทบทวนและพัฒนา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 ๙)การมีระบบการบริหารจัดการที่ประสานสอดคลองตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดระดับทองถิ่นไดแก่

(๑) การประสานเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการการทำงานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนา

จังหวัดแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

งบประมาณ ใหประสานสอดคลองและสนับสนุนกันระหว่างภารกิจกระทรวง (Function) กับการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่ (Area) และ (๒) การใหความสำคัญกับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปน

หน่วยรับผิดชอบภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการร่วม

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ศอร.ปภ.ช.) และ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อประสานบูรณาการขอมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำเสนอ

ผูบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละหวงเวลาและแต่ละระดับการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งใหจัดตั้งกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ (อปท./อำเภอ/เขต/จังหวัด/กทม.) ตั้งแต่ในยามปกติ เพื่อใหสามารถ

ปรับเปลี่ยนเปน “ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร” เมื่อคาดว่าจะเกิดภัยหรือ

เมื่อเกิดภัยขึ้นไดอย่างทันท่วงทีและสามารถปรับใชในภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบรอยและศูนย์ระดมสรรพกำลังกลาโหมในการปองกันประเทศ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๒๖

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ไดมีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งไดกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๔ดานสรุปไดดังนี้

 ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดวยการปองกัน การลดผลกระทบ และ

การเตรียมความพรอมใหมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัยและการส่งเสริม

ใหทองถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพื่อใหเกิดการรูรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก

สาธารณภัยนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน

 ๒. การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย

ในภาวะฉุกเฉินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้งการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์

ผูประสบภัยไดอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันเหตุการณ์

 ๓. การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถสนองตอบต่อความตองการของผูประสบภัยไดอย่างทั่วถึงและ

เปนธรรม พื้นที่ประสบภัยไดรับการซ่อมสรางและฟนสภาพใหกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว่าและ

ปลอดภัยกว่าเดิม

 ๔. การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใหมีประสิทธิภาพ

รูปที่๔ภาพแผนภูมิยุทธศาสตร์การเตรียมพรอมแห่งชาติ:สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๒๗

 ทั้งนี้ไดมอบหมายให กระทรวง กรม องคกรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหากิจ จังหวัด อำเภอ 

องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใหสำนักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวของ และองคกร

ปกครองส่วนทองถิ่น พิจารณาใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ 

การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูอย่างยั่งยืน นอกจากนี้

ไดมอบหมายใหหน่วยงานแต่ละระดับจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุแผนงานและ

โครงการที่เกี่ยวของกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปดวย 

 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘ฉบับนี้ไดใหความสำคัญในการดำเนินการ

ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดยมีกรอบดำเนินการหลักดังนี้

 ๑. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai

Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ

ลดการสูญเสียชีวิตวิถีชีวิตและสุขภาพตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจกายภาพสังคมและ

สภาพแวดลอมของบุคคลธุรกิจชุมชนและประเทศไดอย่างเปนรูปธรรมโดยมีเปาหมายคือปองกันไม่ใหเกิด

ความเสี่ยงใหม่ พรอมทั้งลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสราง กฎหมาย สุขภาพ

วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดลอม เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที่มี

การบูรณาการและลดความเหลื่อมลํ้าในการปองกัน รวมถึงการทำใหความล่อแหลมและเปราะบาง

ต่อสาธารณภัยลดลงดวย ตลอดจนการเพิ่มใหมีการเตรียมความพรอมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและฟนฟู

อันนำไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟนคืนกลับ (Resilience) ไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 ๒. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations

FrameworkConventiononClimateChange :UNFCCC) 44 และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และ

ไดกำหนดหลักการที่สำคัญไว คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปรากฏการณ์ธรรมชาติระดับโลก

ที่ตองการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจำเปนตองอาศัยการมีส่วนร่วมและการแกปญหาร่วมกันระหว่าง

ประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนการปองกันผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืน

 ๓. กรอบความตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN

Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เพื่อใหมีกลไก

ดานการจัดการสาธารณภัยระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN Joint

Response) สาธารณภัยขั้นรายแรงอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จำเปนตองขอรับความช่วยเหลือจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยความร่วมมือใหใชแนวทางที่กำหนดไวใน AADMER ตลอดจนเครื่องมือและ

กลไกระดับภูมิภาคอาเซียนไดจัดทำไวอาทิ(๑)ความตกลงอาเซียนฯAADMERWorkProgramme(2010-

2015) ซึ่งประเทศไทยเปนแกนนำร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในยุทธศาสตร์ที่ ๒

การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ(StrategicComponent2:PreventionandMitigation)และเปนประเทศ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๒๘

แกนนำในส่วนขององค์ประกอบพื้นฐานที่ ๓ (Building Block 3) คือ การกระจายสู่กลุ่มเปาหมายและการ

ทำใหเขาสู่ระบบและกลไกปกติที่มีอยู่ (Outreach andMainstreaming) (๒) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานใน

การเตรียมความพรอมและการรับมือเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน (Standard Operating

Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster and

Emergency Response Operations : SASOP) และ (๓) ศูนย์ประสานงานการใหความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมของอาเซียน(ASEANCoordinatingCentreforHumanitarianAssistanceonDisaster

Management:AHACentre)เปนตน

 ๔.ปฏิญญากรุงเทพว่าดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเชียและแปซิฟกพ.ศ.๒๕๕๗(Bangkok

Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific 2014) เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลและ

หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ คือ (๑) เสริมสรางความพรอมของชุมชนในการรับมือ

และฟนกลับเร็ว (๒) ส่งเสริมการลงทุนสาธารณะในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศ

เพื่อปกปองผลพวงที่ไดจากการพัฒนา (๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย (๔) ส่งเสริมการใชและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย (๕) สนับสนุนใหเกิด ธรรมาภิบาลความโปร่งใส และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (๖) สนับสนุนใหการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิญญากรุงเทพฯ ไดตระหนักถึงการพัฒนาที่มีคนเปนศูนย์กลางเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน

ของชุมชนทองถิ่นต่อสาธารณภัยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 โดยกำหนดเปาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไวดังนี้

 ๑. ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพรอมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำใหผูประสบภัยไดรับการช่วยเหลือได

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูอย่างทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อเปนการสรางมาตรฐาน ในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ

 ๒.สงัคมไทยเปนสงัคมทีม่กีารเรยีนรูและมภีมูคิุมกนัในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัโดยใหทองถิน่

ชุมชนและภาคส่วนต่างๆเขามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ๓. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับการสรางองค์ความรู

ความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถิ่นเพื่อมุ่งเขาสู่“การรูรับ

-ปรับตัว-ฟนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน”(Resilience)

 นอกจากนี้แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ไดกำหนดการจัดการในภาวะฉุกเฉินว่า

เปนการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ สรางความมั่นใจ และปฏิบัติ

หนาที่อย่างเปนระเบียบของเจาหนาที่และประชาชน โดยใหยึดถือว่า การรักษาชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนเปนเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกที่จะตองเร่งเขาระงับและใหความช่วยเหลือ ดังนั้น ในภาวะปกติจึงตองมี

การเตรียมความพรอมไวเพื่อใหสามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

ทันต่อเหตุการณ์ สำหรับประเทศไทยการจัดการในภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับไดมอบหมายใหผูที่มีอำนาจ

หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

เปนผูรับผิดชอบแต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๒๙

บทที่ ๓ 
หน่วยงานที่เกี่ยวของในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 สำนักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงบประมาณ)

 ๒. สนับสนุนดานการข่าวกรองและใหคำแนะนำดานการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

 ๓.บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารตั้งแต่ภาวะปกติขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย

(กรมประชาสัมพันธ์)

 ๔.จัดระบบการรับบริจาคเพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัย(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

 ๕. ประสานงานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำ

และเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ

 กระทรวงการคลังมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. กำหนดมาตรการดานศุลกากร (ในการนำเขาและส่งออก) เพื่อใชสนับสนุนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย(กรมศุลกากร)

 ๒.กำหนดมาตรการดานการเงินและการคลังที่สนับสนุนการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๓.กำหนดขอกฎหมาย/ระเบียบที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(กรมบัญชีกลาง)

 ๔.กำหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ(กรมบัญชีกลาง)

 กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.ประสานงานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย

ในการดำเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๒. ติดต่อประสานขอรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศและ

องค์กรระหว่างประเทศในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย

 ๓. ชี้แจง และใหขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานของ

ต่างประเทศรวมทั้งสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. ใหความรูและเผยแพร่ความรูดานความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่นักท่องเที่ยวและ

ผูประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ๒.กำหนดมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวใหมีความปลอดภัย(กรมการท่องเที่ยว)

 ๓.ฟนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย(กรมการท่องเที่ยว)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.เสริมสรางเครือข่ายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมใหเปนกลไกเสริมในการทำงานปองกัน

สาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน

 ๒. สนับสนุนดานการสังคมสงเคราะห์แก่ผูประสบภัย และดูแลช่วยเหลือเด็กกำพรา คนพิการและ

ผูสูงอายุในพื้นที่ประสบภัย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๓๐ ๓๑

 ๓.วางแผนและฟนฟูดานสังคมและจิตใจใหแก่ผูประสบภัยและผูประสบปญหาทางสังคม

 ๔.สนับสนุนกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห์เพื่อฟนฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว

 ๕.รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดทำฐานขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต (กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม)

 ๒. วางแผนและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร (สำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการขาว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

 ๓. พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมและกรมวิชาการเกษตร)

 ๔. ติดตามสถานการณ์ภัยและแจงเกษตรกรเพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

และกรมการขาว)

 ๕.สำรวจและประเมินความเสียหายดานการเกษตรเพื่อใหการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ

(สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและกรมชลประทาน)

 ๖.ปรับปรุงฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชลประทานที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยเพื่อให

เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน

กรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

 ๗. ปฏิบัติการฝนหลวงและบริหารจัดการน้ำเพื่อปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง

(กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทาน)

 ๘. กำหนดแนวทางปองกันและใหความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์งานไม่ใหไดรับ

ผลกระทบจากสาธารณภัย(กรมปศุสัตว์กรมประมงกรมหม่อนไหมและกรมการขาว)

 กระทรวงคมนาคมมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานคมนาคมใหสอดคลองกับแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 ๒.ปรับปรุงเสนทางและโครงข่ายคมนาคมสนับสนุนภารกิจการส่งกำลังบำรุงพรอมทั้งแกไขเสนทาง

เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

 ๓. จัดใหมีเสนทางสำรอง เสนทางเลี่ยง หรือทำทางชั่วคราว รวมทั้งซ่อมหรือดัดแปลงแกไข

สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติและกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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 ๔.สนับสนุนการอพยพเคลื่อนยายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยหรือเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย

 ๕.สนับสนุนขอมูลเสนทางสัญจรเสนทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยสำหรับประชาชน

 ๖.บูรณะฟนฟูเสนทางคมนาคมที่ไดรับความเสียหายใหสามารถใชงานไดโดยเร็ว

 ๗.จัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานคมนาคม

 ๘.ใหการสนับสนุนงานดานการจราจรในเสนทางรับผิดชอบที่ประสบภัย

 ๙.ประสานงานและรับแจงเหตุสาธารณภัยภัยดานความมั่นคงและสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาสังคม

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวของซึ่งเปนการวิเคราะห์ขอมูลสภาพอากาศสิ่งปกคลุมดินปริมาณน้ำฝน

สถานการณ์น้ำ ขอมูลการใชประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต พรอมทั้ง

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อแจงเตือนประชาชนและเฝาระวังติดตามสถานการณ์

 ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการวางแผน ควบคุม ปองกันอันตรายจากสาธารณภัย

ประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เช่น ไฟปาและหมอกควัน ธรณีพิบัติภัย

(ดินถล่มแผ่นดินไหวสึนามิและหลุมยุบ)และมลพิษต่างๆเปนตน

 ๓. วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

 ๔. ปรับปรุง ฟนฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และเขตอุทยาน ที่ไดรับผลกระทบ

จากสาธารณภัยใหกลับสู่สภาพเดิมและไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย

 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเกิดสาธารณภัย รวมทั้งวางแผน

ดำเนินการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต

 ๖.ควบคุมและปองกันสัตว์ปาและสัตว์อพยพที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. ดำเนินการใหมีระบบสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง ระบบสื่อสาร

สำรอง ตลอดจนใหบริการฐานขอมูลดานสารสนเทศการสื่อสารใหสามารถใชการไดในทุกสถานการณ์

(สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)และ

บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน))

 ๒. สนับสนุนขอมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติเพื่อการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

 ๓. ใหบริการฐานขอมูลดานการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตลอดจนสนับสนุนการใชระบบ

สื่อสารสำรอง

 ๔. สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชในการสื่อสาร การจัดช่องการสื่อสารสำรองเพื่อใช

ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกำลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารไดตลอดระยะเวลาระหว่างที่เกิดภัยและพื้นที่

ภายนอกเพื่อใหการช่วยเหลือไดอย่างรวดเร็ว (บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)และบริษัททีโอที

จำกัด(มหาชน))
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๓๒ ๓๓

 ๕.ฟนฟูระบบสื่อสารเพื่อใหสามารถติดต่อสื่อสารได(บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด(มหาชน)บริษัทกสท

โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)และบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน))

 กระทรวงพลังงานมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.บริหารจัดการดานกาซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัท

ปตท.จำกัด(มหาชน))

 ๒.บริหารจัดการดานน้ำมันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน(กรมธุรกิจพลังงาน)

 ๓. บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

 ๔. บริหารจัดการดานไฟฟาในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงานสำนักนโยบายและแผนพลังงานและการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย)

 ๕.บริหารจัดการแผนรองรับในสภาวะฉุกเฉินดานพลังงานในภาพรวม(สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)

 ๖. จัดทำฐานขอมูลแหล่งพลังงาน  เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่(สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกรมธุรกิจพลังงาน)

 ๗.จัดหาทรัพยากรดานพลังงาน ใหเพียงพอต่อความตองการใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(กรมธุรกิจพลังงานการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน))

 ๘. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงานการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน))

 กระทรวงพาณิชยมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.จดัทำทะเบยีนฐานขอมลูผูผลติ/ผูนำเขาสนิคาอปุโภคบรโิภคทีจ่ำเปนตอ่การครองชพี (กรมการคาภายใน

และองค์การคลังสินคา)

 ๒. สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผูผลิต/ผูนำเขาสินคาที่จำเปนต่อการครองชีพ

(กรมการคาภายใน)

 ๓. จัดระบบการปนส่วนและกำหนดมาตรการควบคุมราคาสินคาและบริการขณะเกิดภัย (กรมการคา

ภายใน)

 ๔. กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาสินคาและปริมาณสินคา เพื่อการจัดหาสินคาที่จำเปนในขณะ

เกิดสาธารณภัยและปองปรามการฉวยโอกาสกักตุนสินคาหรือขึ้นราคาสินคาซ้ำเติมผูบริโภค โดยมีการกำกับ

ดูแลทั้งตนทางและปลายทาง(กรมการคาภายใน)

 ๕. ติดตามสินคาที่เปนพืชผลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสำรวจและประเมินความเสียหาย

(กรมการคาภายใน)

 ๖. ประสานผูผลิต/ผูนำเขา เพื่อส่งสินคาเขาแต่ละพื้นที่ใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะพื้นที่

ประสบภัยและใหจำหน่ายในราคาปกติ(กรมการคาภายใน)

 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.สั่งการและประสานใหจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ขางเคียงหรือเมื่อไดรับการรองขอ
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 ๒. ดำเนินการตามกฎหมายว่าดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าดวยการขุดดินและถมดิน กฎหมาย

ว่าดวยการควบคุมกิจการการคาอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ

 ๓.ดำเนินการตามมาตรการดานผังเมืองเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๔. ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อสามารถช่วยเหลือผูประสบภัยไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ๓)และผูว่าราชการ

จังหวัดประกาศการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก(ระดับ๑)และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง(ระดับ๒)

 ๕. อำนวยการและประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยและใหความช่วยเหลือผูประสบภัย ฟนฟู

และบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกวางขวาง

 ๖. ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายในความสงบเรียบรอย และใหมีบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ๗.ใหความช่วยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการประกาศเขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตพื้นที่จังหวัด

ประกาศโดยผูว่าราชการจังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหนาที่เปนหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.๒๕๕๐โดยมีหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

 ๒.จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ

 ๓. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๔. ใหการสงเคราะห์เบื้องตนแก่ผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือ ผูไดรับความเสียหายจาก

สาธารณภัย

 ๕. แนะนำ ใหคำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชน

 ๖. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

แต่ละระดับ

 กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. ใหคำแนะนำ ช่วยเหลือ และใหความรูแก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิและ

การคุมครองสิทธิตามกฎหมาย(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน

ยุติธรรมจังหวัด)

 ๒.สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อไดรับการรองขอ(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

 ๓.สนับสนุนกำลังแรงงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์)



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๓๔

 กระทรวงแรงงานมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.จัดเตรียมจัดหาแรงงานที่มีความรูทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๒. ใหการศึกษา อบรม และฝกฝนแรงงานในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ

สามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของตนเอง(กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)

 ๓. สำรวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกรองเกณฑ์จางหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 ๔. ตรวจสอบขอมูลแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อใหการช่วยเหลือดานคุมครอง และ

เรียกรองสิทธิที่พึงไดตามกฎหมายแรงงาน(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)

 ๕.ฝกอาชีพและจัดหางานใหผูประสบภัย(กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)

 ๖.จัดหน่วยใหบริการดานประกันสังคมแก่แรงงานที่ประสบภัย(สำนักงานประกันสังคม)

 กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดทำฐานขอมูลโบราณสถานที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือสถานที่อำนวย

ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่(กรมศิลปากร)

 ๒. จัดเตรียมพื้นที่โบราณสถานที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวย

ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่(กรมศิลปากร)

 ๓.ฟนฟูบูรณะศาสนสถาน(ยกเวนวัดและมัสยิด) โบราณสถานโบราณวัตถุที่เสียหายจากสาธารณภัย

ใหกลับคืนสู่สภาพเดิม(กรมการศาสนาและกรมศิลปากร)

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. ศึกษาคนควา และวิจัยดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย(สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน))

 ๒. ใหบริการขอมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ขอมูลภูมิสารสนเทศ และขอมูลจากเรดาร์ชายฝง

เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน))

 ๓. สนับสนุนองค์ความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน))

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับชั้น ตั้งแต่

การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา

 ๒.ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาใหมีบทบาทในการช่วยเหลือ/สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๓. ส่งเสริมใหความรูและการสรางจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีส่วนร่วมในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๔.สนับสนุนบุคลากรดานการศึกษาเช่นลูกเสือและเนตรนารีเปนตนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๓๕

 ๕.สำรวจและจัดทำฐานขอมูลสถานศึกษาเพื่อใชเปนศูนย์พักพิงชั่วคราว

 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดเตรียมความพรอมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขและอาสาสมัครใหมีความรูและทักษะพรอมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัยและปองกันตนเอง

จากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

 ๒. จัดหาและจัดเตรียมสำรองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติ

การฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่างๆ ที่พรอมปฏิบัติการช่วยเหลือผูประสบภัยอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถใชประโยชน์ไดทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยไดแก่ทีมMiniMERTระดับอำเภอทีมMERT

(MedicalEmergencyResponseTeam)ระดับจังหวัดทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)เปนตน

 ๓. จัดใหมีและพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่งการภายในและภายนอกกระทรวง

สาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนไดอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์

และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน

 ๕. เปนหน่วยงานหลักดานการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการตอบสนองต่อสาธารณภัย โดย

ประสานและจัดการใหมีผูบัญชาการเหตุการณ์ดานการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health &Medical

Incidence Commander) รวมทั้งจัดใหมีศูนย์ปฏิบัติการดานการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่างๆ

(PublicHealthEmergencyOperationCenter:PHEOC)

 ๖.ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขไดแก่สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)องค์การเภสัชกรรม (GPO)

เปนตน พรอมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาล

เอกชนมูลนิธิฯอาสาสมัครต่างๆเปนตน

 ๗. ประสานการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรดานการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ

(IntegratedResourceManagement)จากทุกภาคส่วน

 ๘. จัดใหมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม การแพทย์ฉุกเฉิน

ก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services : EMS) การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

(EmergencyCareinHospital)การส่งต่อ(InterhospitalCare)และจัดระบบเครือข่ายบริการดานการแพทย์

และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ

 ๙. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและความเสียหายทางดานการแพทย์และสาธารณสุข และการรายงาน

ผลอย่างถูกตองและรวดเร็ว

 ๑๐. กำกับใหมีการคงสภาพและประคับประคองระบบบริการดานการแพทย์และสาธารณสุข

ครอบคลุมทุกมิติ ไดแก่ มิติดานการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การปองกันและควบคุมโรค

การรักษาพยาบาล การเฝาระวังโรคติดต่อ ตลอดจนการเขาถึงบริการดานการแพทย์และสาธารณสุขของ

ผูประสบภัยไดอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ
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 ๑๑.ฟนฟูระบบการบริการดานการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงฟนฟูสภาพจิตใจสังคมและวิถีชีวิต

ของผูประสบภัยและผูเกี่ยวของใหกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 ๑๒.จัดใหความรูแก่ประชาชนและชุมชนในดานการปองกันการรักษาพยาบาลเบื้องตนการสุขาภิบาล

และอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถช่วยตนเองและผูอื่นได

 ๑๓. พัฒนาใหมีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจงเตือนภัย (Warning System)

พรอมทั้งมีการกระจายขอมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ

 ๑๔. พัฒนาวิชาการและองค์ความรูดานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเผยแพร่ใหภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวของใชเปนแนวปฏิบัติ

 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห่งชาติมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.สนับสนุนงานดานการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวของ

 ๒.สนับสนุนหน่วยงานที่จัดทำขอมูลผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น

 ๓.จัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 ๔. สนับสนุนใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

 ๕.ศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนารวมถึงเผยแพร่ความรูการแพทย์ฉุกเฉิน

 ๖.จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการแพทย์ฉุกเฉิน

 ๗.ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลการผลิตสินคาอุตสาหกรรม สินคาชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ใหเปนไปอย่างมีคุณภาพตามที่กฎหมายกฎระเบียบและวิธีการอื่นที่กำหนด

 ๒.จัดทำแผนการจัดการสาธารณภัยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 ๓. สนับสนุนขอมูลและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 ๔.จัดทำฐานขอมูลทรัพยากรของแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อใชสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๕.ใหความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกลเคียง

 ๒.ควบคุมและบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

 ๓.ปฏิบัติหนาที่ดานการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการจัดการศพการติดตามผูสูญหายและการส่งกลับ

 ๔.จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกลเคียง

 ๕. จัดชุดเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกูภัย

ชุดสุนัขคนหาชุดเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดเปนตน

 ๖.สนับสนุนกำลังเจาหนาที่เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะแก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติและกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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 สำนักงานพระพุทธศาสนามีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดทำฐานขอมูลวัดที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวยความสะดวก

แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

 ๒. จัดเตรียมพื้นที่วัดที่สามารถใชเปนจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือสถานที่อำนวยความสะดวก

แก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

 ๓.ฟนฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยใหกลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม

 มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ์มีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑.ใหการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

 ๒. ใหการสงเคราะห์ดานการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็กกำพราหรืออนาถาที่ครอบครัวประสบ

สาธารณภัย

 ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ

 ๔.ใหการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนที่ไดรับความทุกข์ยากเดือดรอน

 สภากาชาดไทยมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใชในการ

บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผูประสบภัย

 ๒. ฝกอบรมเจาหนาที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชน

เพื่อเตรียมพรอมรับสาธารณภัย รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อใหสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและผูอื่นไดเมื่อประสบภัย

 ๓. บรรเทาทุกข์ผูประสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุดวยการบริการทางการแพทย์ รวมทั้ง

การรักษาพยาบาล ปองกันโรค และสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอื่นๆ

ตามความจำเปนของผูประสบภัย

 ๔. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่างๆ ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศและสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

 สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มีบทบาทหนาที่ ควบคุม

กำกับดูแลการใชคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย เมื่อไดรับ

การประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ

 องคการสาธารณกุศล มูลนิธิ และภาคเอกชนมีบทบาทหนาที่ดังนี้

 ๑. สนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกองอำนวยการปองกันและ

สาธารณภัยในพื้นที่

 ๒.สนับสนุนการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๓.ร่วมปฏิบัติงานตามที่ผูอำนวยการมอบหมายตามขีดความสามารถและทรัพยากร
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ส่วนที่ ๒ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บทที่ ๔ 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ปจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเปนเรื่องที่จัดการไดโดยไม่จำเปนตองรอใหภัยเกิดขึ้นก่อน

จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเนนใน“การจัดการสาธารณภัย(DisasterManagement:DM)”เมื่อภัยเกิดขึ้นแลว

กล่าวคือ การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การใหความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูประสบภัย หรือการฟนฟูสภาพ

หลังจากภัยผ่านพน มาเปนการใหความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการเชิงรุก โดยใหความสำคัญกับการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย(DisasterRiskReduction:DRR)ไดแก่การปองกัน(Prevention)การลดผลกระทบ

(Mitigation) และการเตรียมความพรอม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency

Management) และการฟนฟู (Recovery) การฟนสภาพและการซ่อมสราง (Rehabilitation and

Reconstruction)การทำใหดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม(BuildBackBetterandSafer)

รูปที่๕วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๔๑

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การป้องกันและลดผลกระทบ 
(Prevention & Mitigation) 

การเตรียมความพรอมก่อนเกิดสาธารณภัย 
(Preparedness) 

การฟนฟู 
(Recovery) 

การเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน 
(Response) เกิดสาธารณภัย 

(Disaster Impact) 

ก่อนเกิดภัย 

หลังเกิดภัย 

ระหว่างเกิดภัย 



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๔๒ ๔๓

 ระยะก่อนเกิดภัย 

 การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) เปนการดำเนินการเพื่อขจัดหรือลด

โอกาสที่สาธารณภัยจะสรางผลกระทบต่อบุคคลชุมชนหรือสังคมโดยการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันภัย

อาทิ การสรางกำแพงปองกันน้ำตามแนวแม่น้ำ การสรางระบบระบายน้ำ และการสรางอาคารที่คงทนต่อ

แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหว และการดำเนินการอื่นๆ อาทิ การออกกฎหมายหรือระเบียบ การอบรม

ใหความรูและการจัดสรรการใชประโยชน์จากที่ดิน

 การเตรียมความพรอมก่อนเกิดสาธารณภัย (Preparedness) เปนการดำเนินงานเพื่อใหประชาชน

หรือชุมชนมีความรูและทักษะต่างๆ พรอมที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ และสาธารณภัย อาทิ การพัฒนาระบบ

การแจงเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร การวางแผนเผชิญเหตุ การฝกซอมแผน การจัดทำแผนอพยพและ

เตรียมเสนทางอพยพการจัดเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวของและการฝกทักษะ

 ระยะระหว่างเกิดภัย  

 การเผชิญเหตุการณฉุกเฉิน (Response) เปนการดำเนินการต่างๆ ที่มุ่งรักษาชีวิตของผูประสบภัย

เปนหลักโดยเนนการใหความช่วยเหลือการกูชีพการกูภัยการพยาบาลและสาธารณสุขตลอดจนการบรรเทาทุกข์

และแจกจ่ายสิ่งของยังชีพการจัดการศูนย์พักพิงและการจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 ระยะหลังเกิดภัย 

 การฟนฟู (Recovery) เปนการดำเนินการที่มุ่งเนนการจัดการสถานการณ์ภายหลังการเกิดสาธารณภัย

ใหบุคคลชุมชนหรือสังคมไดฟนคืนสภาพกลับมาเปนปกติซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ๒แนวทางไดแก่๑)การสราง

คืนใหม่ใหเหมือนเดิม หรือ ๒) การสรางคืนใหม่ใหดีกว่าเดิม โดยมากเปนการฟนฟูในเชิงโครงสรางพื้นฐาน

ดวยการบูรณะซ่อมแซม อาทิ การซ่อมแซมอาคารหรือที่พักอาศัย การบูรณะระบบโครงสรางพื้นฐาน และ

การซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังดำเนินการฟนฟูสภาพจิตใจและเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยรวมทั้งการฟนฟูทางดานเศรษฐกิจ

 เปาหมายหลักของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ คือ การลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภัยได โดยการดำเนินงานอย่างเปนระบบ

ตั้งแต่การวิเคราะห์และลดปจจัยที่เปนสาเหตุของสาธารณภัย ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยสามารถดำเนินการไดทุกๆ วัน โดยไม่จำเปนตองรอใหเกิดสาธารณภัยก่อน ซึ่งหากพิจารณาจาก

วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลว กระบวนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนการดำเนินการ

ที่ใหความสำคัฐกับมาตรการที่สามารถดำเนินการไดตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ไดแก่ การปองกัน (Prevention)

การลดผลกระทบ(Mitigation)และการเตรียมความพรอม(Preparedness)

 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองต่อเปาหมาย

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ประกอบดวย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๔๒ ๔๓

 ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ การมุ่งเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเปนระบบ โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบ

ของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิด ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล

ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีเปาประสงค์ (๑) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความเปราะบาง

และความล่อแหลม พรอมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพรอมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และ

(๒) เพื่อใหมีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอมที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การสรางระบบ

การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

การส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

 ๒.ยุทธศาสตรที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัย

ในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ

เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดลอม สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยที่สุด โดยมี

เปาประสงค์ดังนี้ (๑)เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเปนไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานเปนเอกภาพ

และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๒) เพื่อใหผูประสบภัยไดรับ

ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์(๓)เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยใหมีนอยที่สุด ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์การบูรณาการการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินไว ๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาระบบ/เครื่องมือ

สนับสนุนการเผชิญเหตุและการเสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์

 ๓.ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอย่างยั่งยืนเปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค

การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยู่ของชุมชน ที่ประสบภัยใหกลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

และปลอดภัยกว่าเดิม(BuildBackBetterandSafer)ตามความเหมาะสมโดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยมาดำเนินการในการฟนฟูซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสราง (Reconstruction)และการฟนสภาพ

(Rehabilitation)โดยมีเปาประสงค์ดังนี้(๑)เพื่อฟนฟูใหผูประสบภัยไดรับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ทั่วถึง ต่อเนื่อง เปนธรรม และสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดตามปกติ และ (๒) เพื่อใหพื้นที่ประสบภัยไดรับ

การฟนฟูใหกลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งไดกำหนดกลยุทธ์ในการฟนฟูไว

๓ กลยุทธ์ ไดแก่ การพัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need

Assessment:PDNA)การพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟูและการเสริมสรางแนวทาง

การฟนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม(BuildBackBetterandSafer)

 ๔.ยุทธศาสตรที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐาน ตามหลักสากล

โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความช่วยเหลือ ดานมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเปนสำคัญ โดยมีเปาประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อพัฒนาระบบ

และกลไกงานดานสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศและ(๒)เพื่อพัฒนา

และเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานดานสาธารณภัยระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค ซึ่งไดกำหนด

กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว ๔ กลยุทธ์ ไดแก่

การพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานมนุษยธรรม การเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ และการส่งเสริมบทบาท

ความเปนประเทศแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 กลไกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ระดับนโยบาย

 ๑.คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(กปภ.ช.)มีหนาที่กำหนดนโยบายการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่ระบุในพ.ร.บ.ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐มาตรา๖และ๗

 ๒. คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย

ของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และ

อำนาจหนาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการปองกันอุบัติภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๓๘และที่แกไขเพิ่มเติม

 ระดับปฏิบัติ

 ๑. กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) มีหนาที่ อำนวยการ ควบคุม

กำกับดูแลและประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับต่างๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีสาธารณภัยรายแรง

อย่างยิ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายในการควบคุมสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์

 ๒. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ใหกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยมีผูอำนวยการกลางเปนผูอำนวยการ

มีความรับผิดชอบดังนี้

  ๒.๑ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข

ปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ

  ๒.๒ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ขอมูล

ที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ์ และแจงเตือน รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นต่อผูบัญชาการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีแลวแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับ

สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
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  ๒.๓ ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย

ระดับ๑และระดับ๒และใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอำนวยการ

ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์รายงานแจงเตือนและเสนอความคิดเห็น

ต่อผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับ ในกรณี

การจัดการสาธารณภัยระดับ๓และระดับ๔

  ทั้งนี้ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทำหนาที่เปนส่วนหนึ่งในศูนย์ประสานงาน

ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในกรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ๓และระดับ๔

 ๓. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ทำหนาที่อำนวยการ ควบคุม

สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีองค์ประกอบ

ดังนี้ผูว่าราชการจังหวัดเปนผูอำนวยการรองผูว่าราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายและนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เปน รองผูอำนวยการ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย 

(รายละเอียดตามผนวก ค) ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูแทนหน่วยงานของรัฐที่ผูอำนวยการ

จังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนองค์การ

สาธารณกุศลที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง และผูอำนวยการศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

เปนกรรมการ และมีหัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปน กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งมีอำนาจหนาที่ ไดแก่ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยดานต่างๆ ใหสอดรับกับแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๒) กำหนดแนวทาง/ดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียม

ความพรอมรับมือกับสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำเภอและองค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่๓) เฝาระวังติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิดหรือ

ใกลจะปรับระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ ๒ ใหเสนอผูอำนวยการจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ๔) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากร ในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด ๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน และ

จังหวัดขางเคียงโดยใหและรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

๖)ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย

 ๔. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทำหนาที่ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ การดำเนินการสนับสนุนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเปนหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ มีผูว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาที่ และแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหนาที่ตามที่ผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานครกำหนด

 ๕. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) ทำหนาที่ อำนวยการ ควบคุม

สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูว่าราชการจังหวัดหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๔๖ ๔๗

จังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ ปลัดอำเภอหัวหนากลุ่มบริหารการปกครอง

เปนรองผูอำนวยการ ผูกำกับการหัวหนาสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย 

(รายละเอียดตามผนวก ค) สาธารณสุขอำเภอ ผูบริหารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่ ผูแทนหัวหนา

ส่วนราชการส่วนกลางในพื้นที่ ผูแทนหน่วยงานของรัฐที่ผูอำนวยการอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทน

สถานศึกษาที่ผูอำนวยการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง ผูแทนองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ที่ผูอำนวยการจังหวัด

เห็นสมควรแต่งตั้ง และผูแทนสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการ และมี

ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคง เปนกรรมการและเลขานุการซึ่งมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำหนาที่อำนวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด ๒) กำหนดแนวทางดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมความพรอม

รับมือกับสาธารณภัย และการฟนฟูของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่น ๓) เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อเกิด หรือใกล

จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ใหเสนอผูอำนวยการอำเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เพื่อควบคุม

และบัญชาการเหตุการณ์ ๔) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูลทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่อำเภอ และ ๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูว่าราชการจังหวัดและหรือกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย

 ๖.กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)ทำหนาที่ปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล (ระดับการเผชิญเหตุการณ์) ช่วยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการ

อำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอโดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูอำนวยการทองถิ่น

 ๗. กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.) ทำหนาที่

ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับการเผชิญเหตุการณ์) ช่วยเหลือ

ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอ โดยมีนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลเปนผูอำนวยการทองถิ่น

 ๘.กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา(กอปภ.เมืองพัทยา)ทำหนาที่ปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา (ระดับการเผชิญเหตุการณ์)ช่วยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการ

อำเภอตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น

ที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงเมื่อไดรับการรองขอโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาเปนผูอำนวยการทองถิ่น







แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๔๖ ๔๗



รูปที่๖แผนผังโครงสรางกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 ๑. แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่าง

พลเรือนกับทหารนั้น จะตองมีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกลชิด และพยายามเสริมสรางความเขาใจ

ระหว่างกัน รวมทั้งดำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อน

ระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนยบัญชาการเหตุการณแต่ละระดับ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้ง 

ศูนยประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนยปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับ

ของหน่วยและสถานการณสาธารณภัย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการสาธารณภัย  

รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณประจำวัน เพื่อทำความเขาใจต่อสถานการณใหตรงกัน โดยยึดกรอบ

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๔๐  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 ๗. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ี 
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัย จัดทําแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล (ระดับการเผชิญเหตุการณ) ชวยเหลือ
ผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการทองถ่ิน  
 ๘. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) ทําหนาท่ีปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัย จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา (ระดับการเผชิญเหตุการณ) ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอหรือใกลเคียงเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการทองถ่ิน 
 

 
 

รูปท่ี ๖ แผนผังโครงสรางกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๔๘ ๔๙

(๑) ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (๒) ดำเนินการ

ตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย และ (๓) ดำรงการติดต่อ

สื่อสารและประสานการปฏิบัติอย่างใกลชิดระหว่างพลเรือนกับทหารในพื้นที่

 ๒. แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณกุศล ดังนี้ ๑) ใหจัดเจาหนาที่

ประสานงาน กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผูประสบภัยใหเปนไปอย่างมีเอกภาพ ๒) ใหกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลจัดทำแนวทาง

ปฏิบัติในการสนับสนุนกำลังทรัพยากรเจาหนาที่อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติ

ในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ ๓) แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ใหดำเนินการดังนี้(๑)รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่ง(การจัดการ

สาธารณภัยระดับ๔)และมีความจำเปนตองขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศใหกระทรวงการต่างประเทศ

นำเรื่องเสนอสู่การพิจารณาของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อไดรับความเห็น

ชอบจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าวขางตนแลว ใหประสานงานกับ

กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหกระทรวง

การต่างประเทศเปนหน่วยงานหลักในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป

(๒)ใหกระทรวงการตา่งประเทศจดัทำมาตรฐานวธิปีฏบิตัสิำหรบัหนว่ยงานและองคก์ารระหวา่งประเทศทีด่ำเนนิการ

ใหความช่วยเหลือประเทศไทยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กรณีที่รัฐบาลต่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรภาคเอกชนต่างประเทศมีความประสงค์จะใหการสนับสนุนสิ่งของ กำลัง

เจาหนาที่ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อใหความช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยใหดำเนินการ

ตามขอผูกพันสัญญาขอตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไดมีการจัดทำขึ้น โดยยกเวนอากรแก่สิ่งของนั้น

ทั้งนี้ ใหกระทรวงการต่างประเทศเปนหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ (๔) ใหกระทรวงการต่างประเทศจัดทำ

แนวทางการปฏิบัติในการใหความช่วยเหลือต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภัย และมีการรองขอความช่วยเหลือ

จากประเทศไทยโดยใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจาก

สาธารณภัย โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย

เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ใหสามารถลดความล่อแหลมและลดปจจัยที่ทำใหเกิด

ความเปราะบางรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหาโดยมีเปาหมายคือการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชน

และสังคม และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๘ไดกำหนดกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว๓กลุยทธ์สรุปไดดังนี้

 ๑) กลยุทธที่ ๑ สรางระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน โดยกำหนดให

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ

ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวของ เปนหน่วยรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง

ประกอบดวย การประเมินสถานการณ์ปจจุบันและขอมูลหรือผลการศึกษาที่มีอยู่ การประเมินภัยอันตราย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๔๘ ๔๙

การประเมินความล่อแหลมการวิเคราะห์ความเปราะบางการวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบการจัดทำ

ขอมูลสถานะความเสี่ยงและการประเมินผลเพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเกิดความคุมค่าตาม

หลักเศรษฐศาสตร์ และ การวางแผนปฏิบัติการและการทบทวนกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(๒) เพิ่มศักยภาพใหระดับทองถิ่น อำเภอ และจังหวัดในการประเมินความเปราะบางและความล่อแหลม

(๓) เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับชาติ เพื่อใชในการกำหนดนโยบาย

การลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎ หรือระเบียบ การจัดทำแผนงานและโครงการ รวมถึง

การจัดทำดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัยเปนตน

 ๒) กลยุทธที่ ๒ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว

๓ แนวทาง เพื่อใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการวางแผนปฏิบัติงานและการดำเนินการต่างๆ ในช่วง

ก่อนเกิดภัย ดังนี้ (๑) แนวทางการปฏิบัติการปองกันและลดผลกระทบ ทั้งที่ใชโครงสรางและไม่ใชโครงสราง

เพื่อขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสรางผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือ สังคม ไดแก่ (๑.๑) การกำหนด

เขตพื้นที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม(๑.๒)การกำหนดมาตรฐานการก่อสรางอาคาร

ที่ตานทาน และไม่ก่อใหเกิดสาธารณภัยต่างๆ (๑.๓) การเสริมสรางความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกตนไม ไมพุ่ม

หญาแฝก และปาโกงกางปองกันชุมชนริมน้ำหรือริมทะเล (๑.๔) การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ และรักษา

ความสามารถในการระบายน้ำของพื้นที่ แบบปกติและแบบฉุกเฉิน (๑.๕)การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจาย

ความเสี่ยง (๑.๖) การพัฒนาบ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น (๑.๗) การสรางความตระหนักเพื่อปองกันการติดต่อ

ของเชื้อโรคและอื่นๆและ(๑.๘)การออกกฎหมายที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย(๒)แนวทางปฏิบัติ

ในการเตรียมความพรอมเพื่อใหประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวของมีองค์ความรู ขีดความสามารถ

และทักษะต่างๆพรอมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ไดแก่ (๒.๑) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัย

ชุมชนเปนฐาน โดยใหชุมชนเขามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแกปญหาในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (๒.๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งออกเปน ๒ ประเภท คือ การฝกเชิงอภิปราย และ การฝกเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให

การเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพ แผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘จึงไดกำหนดใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุน

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละดาน ตองจัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามประเภท

ดังกล่าว อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสม โดยควรทำประเมินผลการฝกดวยทุกครั้ง

(๒.๓) การเตรียมการอพยพ กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จัดทำแผน

อพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ (๒.๔) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ตองดำเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้ง

ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมในพื้นที่ และกำหนดแนวทางการจัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวดวย โดยให

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปนหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบริหารจัดการ

ศูนย์พักพิงชั่วคราว (๒.๕) การจัดตั้งองค์กรการเรียนรูสาธารณภัย กำหนดใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณาจัดตั้งศูนย์



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๕๐ ๕๑

การเรียนรูสาธารณภัยแต่ละระดับ ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดทำแนวทาง และรายละเอียดร่วมกับหน่วยงาน

และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ จัดใหมีการเรียนการสอน การฝกอบรม ตั้งแต่ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี หรือสูงกว่าตามความเหมาะสม (๒.๖) การพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ

กำหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาคลังขอมูล

สาธารณภัยแห่งชาติ (๒.๗) การจัดตั้งคลังสำรองทรัพยากร กำหนดใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลางกำหนดพื้นที่จัดตั้งคลังสำรองทรัพยากรอย่างนอยภาคละ๑ แห่ง ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

และใหหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนำทรัพยากรไปใชในการปฏิบัติ และ

(๒.๘) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (BusinessContinuity Plan : BCP) เปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ

เพื่อใหบริการประชาชนไดอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะตองเร่งดำเนินการใหการ

ดำเนินงานหรือการใหบริการกลับมาใหเหมือนภาวะปกติแมในสถานการณ์สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ ๒๔ เมษายนพ.ศ.๒๕๕๕ และ (๓) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ซึ่งเปนโครงสราง และระบบ

สื่อสารที่ช่วยใหมีขอมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย และการส่งขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน

และประชาชน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวของ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรธรณีกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ทำหนาที่เฝาระวัง และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด

๒๔ ชั่วโมง โดยใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่วยจัดวางระบบสื่อสาร รวมทั้ง

ใหทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารใหเพียงพอ

และใชการไดตลอดเวลา โดยใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแลกเปลี่ยนขอมูล

ข่าวสารวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัยสำหรับการแจงเตือน

ล่วงหนาใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหน่วยประสานงานกลางร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหนาที่ในการเฝาระวัง ติดตาม

สถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายขอมูลข่าวสาร เพื่อใหการแจงเตือนล่วงหนาที่มีมาตรฐาน

เปนรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อการรับทราบและทำความเขาใจกับขอมูลที่ไดรับ โดยใหกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดวางแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน

ที่มีหนาที่ในการแจงเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ

ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พรอมทั้งใหกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการปกครอง กำหนด

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายขอมูลข่าวสาร และแจงเตือนภัยใหกับผูปกครองทองที่

และประชาชนเพื่อใหมั่นใจไดว่าประชาชนไดรับขอมูลข่าวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว นอกจากนี้ ใหกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับ

ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำแผนอพยพ

และการฝกอพยพ โดยศนูยป์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตเปนหนว่ยงานสนบัสนนุทรพัยากร เครือ่งมอืพเิศษ

ซึง่หากเกนิศกัยภาพทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณไ์ด ใหรายงานกองอำนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง

ทราบทันที

 ๓)กลยุทธที่ ๓ ส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงเพื่อสราง

การยอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในการลดความเสี่ยง



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕๐ ๕๑

จากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม

การส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ

การจัดใหมีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเปนเวทีสาธารณะระดับชาติเพื่อเปดโอกาสใหภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

ไดร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ประสบการณ์ และเรียนรูร่วมกัน โดยจัดใหมีการประชุมอย่างนอยปละ ๑ ครั้ง

หรือตามความเหมาะสม

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 กลยุทธการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 การจัดการในภาวะฉุกเฉินจำเปนตองมีมาตรฐาน ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเปนระบบ และมีรูปแบบ

ที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการสาธารณภัยที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่

และภารกิจไดทันที โดยการนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาบังคับใชกับหน่วยงานที่มีหนาที่ เขาปฏิบัติการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อใหเกิดเอกภาพในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จึงจำเปน

ตองมีการกำหนดลำดับการบังคับบัญชาและบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

มีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ ดวยการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค์) กลยุทธ์/ยุทธวิธี

ที่ชัดเจน ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เขาร่วมในการเผชิญเหตุสามารถปฏิบัติงานใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกันไดอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปจจัยความยืดหยุ่นของโครงสราง

องค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนสิ่งจำเปนสำหรับระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถนำไป

ใชกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นทุกประเภทและทุกขนาดรวมถึงเหตุฉุกเฉินที่จำเปนตองอาศัยการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบ (เช่น เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดน

ระหว่างประเทศ) และ/หรือระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ลักษณะความยืดหยุ่นภายในระบบการจัดการ

เหตุฉุกเฉิน ช่วยทำใหเกิดความสะดวกในการปรับเปลี่ยนปริมาณ ระดับของกิจกรรม และโครงสรางดาน

การจัดการ เพื่อการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการปฏิบัติการตอบโต นอกจากนี้ ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน

ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใชในการดำเนินงานเฉพาะดานไดทั่วประเทศ ดังนั้นจึงไดกำหนดกลยุทธ์เพื่อ

เปนแนวทางในการดำเนินการต่างๆไว๓กลยุทธ์ไดแก่

 ๑) กลยุทธที่ ๑ สรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการวางแผนการเผชิญเหตุอย่างเปน

ระบบ โดยกำหนดโครงสรางองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม

การสั่งการและการใชแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๑) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยดังนี้

   ๑.๑.๑) ในเขตจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นใหดำเนินการดังนี้

    ๑.๑.๑.๑) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น

แห่งพื้นที่ใด ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เขาดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผูอำนวยการ

จังหวัดทราบทันที

    ๑.๑.๑.๒) กรณีที่พื้นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยู่ ในความรับผิดชอบของ

ผูอำนวยการทองถิ่นหลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางก่อนก็ได

แลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผูอำนวยการทองถิ่นมีความจำเปนตองไดรับ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๕๒ ๕๓

ความช่วยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่

ของตนใหแจงใหผูอำนวยการอำเภอหรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป

    ๑.๑.๑.๓)ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกลเคียง มีหนาที่สนับสนุน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผูอำนวยการซึ่งรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียงนั้น

    ๑.๑.๑.๔) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขา

ดำเนินการเบื้องตนเพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเปน

เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได

    ๑.๑.๑.๕) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกลเคียง

กับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติเพื่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทำไดต่อเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแต่ไม่มีเจาของหรือผูครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมี

ผูอำนวยการอยู่ดวย และหากทรัพย์สินนั้นเปนสิ่งที่ทำใหเกิดสาธารณภัยไดง่าย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งให

เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวไดหากเจาของหรือผูครอบครอง

ไม่ปฏิบัติตามเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพย์สินนั้นไดตามความจำเปน โดยเจาพนักงานไม่ตองรับผิดชอบ

บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

    ๑.๑.๑.๖) ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

และทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไวเปนหลักฐานพรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัย

ไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟนฟู

    ๑.๑.๑.๗) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และ

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ใหดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให

ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ผูอำนวยการกลางและผูอำนวยการในเขตพื้นที่

   ๑.๑.๒) ในเขตกรุงเทพมหานครใหดำเนินการดังนี้

    ๑.๑.๒.๑) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใหผูช่วย

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงให

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที

    ๑.๑.๒.๒) ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะตองไดรับความช่วยเหลือจากเจาหนาที่

ของรัฐผูใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นแลวแต่กรณีไดรับแจงแลวใหเปนหนาที่ที่จะตองดำเนินการใหความช่วยเหลือ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว

  ๑.๒) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินดังนี้

   ๑.๒.๑) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตำบล/

เทศบาล/เมืองพัทยา) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น เพื่อทำหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕๒ ๕๓

สถานการณ์จะกลับเขาสู่ภาวะปกติพรอมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกลเคียง และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอโดยมีผูอำนวยการทองถิ่นเปนผูควบคุมสั่งการ

   ๑.๒.๒) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เพื่อทำหนาที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า

สถานการณ์จะกลับเขาสู่สถานการณ์ปกติ รวมทั้งเปนศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากร

ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝายพลเรือนและ

ฝายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่

เกิดเหตุไดอย่างมีเอกภาพรวดเร็วทั่วถึงโดยมีผูอำนวยการอำเภอเปนผูควบคุมสั่งการ

   ๑.๒.๓) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อทำ

หนาที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเขาสู่ภาวะ

ปกติ รวมทั้งเปนศูนย์กลางในการรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยของจังหวัด/

กรุงเทพมหานครจากส่วนราชการหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนแก่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในระดับพื้นที่อำนวยการประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝายพลเรือนและฝายทหารตลอดจน

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล โดยมีผูอำนวยการจังหวัด/ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร

เปนผูสั่งการควบคุมและบัญชาการเหตุการณ์

   ๑.๒.๔) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แปรสภาพเปนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อมีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ

๓-๔มีหนาที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พรอมทั้งรับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเปนศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง และอำนวยการ

ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร

   ๑.๒.๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง รับผิดชอบ อำนวยการ และ

บูรณาการประสานการปฏิบัติในกรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ และระดับ ๒ และใหรับผิดชอบ

ในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์และสนับสนุนการสั่งการของกองบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งติดตามเฝาระวังสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์รายงานและเสนอความคิดเห็น

ต่อผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับการจัดการ

สาธารณภัยเปนระดับ๓และระดับ๔

   ๑.๒.๖) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รับผิดชอบบังคับบัญชา

อำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัย ตามการจัดการ

สาธารณภัยระดับ๓และระดับ๔โดยประกอบดวย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๕๔ ๕๕

    ๑.๒.๖.๑) คณะที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ทำหนาที่ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ

ขอมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโนมสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณ์

สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผูอำนวยการ

เห็นสมควรจำนวนของคณะที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใหเปนไปตามที่เห็นสมควร

    ๑.๒.๖.๒) ศูนย์ขอมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ทำหนาที่ประสานขอมูลเหตุการณ์กับ

กลุ่มงานต่างๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอมูล ข่าวสารกับประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทาง

จิตวิทยามวลชน ใหกรมประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์จังหวัดเปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำขอบเขต

แผนงานภารกิจโครงสรางภายในของศูนย์ฯ

    ๑.๒.๖.๓) ศูนย์ประสานงาน ทำหนาที่ ประสานงานหน่วยงานภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคม ดานกฎหมาย ธุรการ กำลังพล สำหรับในกรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ ๔ ดานกิจการ

ต่างประเทศใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเปนหน่วยงานหลักร่วมกันจัดทำขอบเขต

แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายใน โดยใหสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีภารกิจ

ที่เกี่ยวของในสำนักนายกรัฐมนตรีเขาร่วมปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานหลัก

    ๑.๒.๖.๔) ส่วนปฏิบัติการ ทำหนาที่ ดานการดับเพลิง คนหาและกูภัย สารเคมี

และวัตถุอันตราย การบริการการแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคม การรักษาความสงบเรียบรอย

การประสานทรัพยากรทางทหารใหหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละดานร่วมกันจัดทำขอบเขตแผนงาน

ภารกิจโครงสรางภายในในการจัดการปฏิบัติการเพื่อที่จะลดอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุการรักษาชีวิต

และทรัพย์สินการควบคุมสถานการณ์และการจัดการใหกลับคืนสู่สภาวะปกติ

    ๑.๒.๖.๕) ส่วนอำนวยการ ทำหนาที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโนม

สถานการณ์ การแจงเตือนภัย ประสานขอมูล ความตองการ ความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร และ

ดำเนินการดานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/หน่วยงานตามที่ผูอำนวยการ

มอบหมายเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการจัดทำ ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ

และสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

    ๑.๒.๖.๖)ส่วนสนับสนุนทำหนาที่ดังนี้(๑)ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน

ในทุกๆ ดานที่จำเปนเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก่

ดานการสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการพลังงานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาธิการและซ่อมบำรุง การฟนฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ใหหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละดานร่วมกันจัดทำขอบเขตแผนงานภารกิจและโครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ

และ (๒) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค

ใหสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เปนหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจดานงบประมาณ

การเงิน การคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบภารกิจดานการรับบริจาค โดยใหร่วมกันจัดทำขอบเขต

แผนงานภารกิจและโครงสรางภายในของกลุ่มงานฯ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕๔ ๕๕

รูปที่๗ภาพแสดงโครงสรางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์



  ๑.๓) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

จังหวัดใหผูว่าราชการจังหวัดในฐานะผูอำนวยการจังหวัดพิจารณาว่าหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปนเหตุสาธารณภัย

ตามมาตรา ๔ และเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ

ผูประสบภัยและเจาหนาที่ใหออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจและกรณีเกิดสาธารณภัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให

ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นและภาคเอกชนสามารถใหความช่วยเหลือผูประสบภัยได

ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

  ๑.๔) แนวทางปฏิบัติในการอพยพเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอาศัย

อยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะเปนอันตราย ใหผูมีอำนาจตาม มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.๒๕๕๐ พิจารณาสั่งอพยพ ประชาชน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเปนระเบียบ ก่อนเกิดสาธารณภัย

ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง และจัดใหมีกำลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพย์สินประชาชน

โดยใหดำเนินการดังนี้การอพยพเคลื่อนยายประกอบดวยการจัดลำดับความสำคัญของผูอพยพโดยแบ่งกลุ่ม

ผูอพยพที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เช่นกลุ่มผูปวยทุพพลภาพคนพิการคนชรา เด็กและสตรีควรไดรับ

การพิจารณาใหอพยพไปก่อน กรณีเด็ก บิดาและมารดา ควรอพยพไปดวยกัน ทั้งครอบครัว และ

ควรอพยพเปนกลุ่ม การจัดใหมีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผูอพยพ และเจาหนาที่โดยจัดระเบียบพื้นที่

อพยพใหเหมาะสม เปนสัดส่วน การจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง

รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ การดำเนินการใหความช่วยเหลือ

ผูอพยพในการขนยายทรัพย์สินของใชในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียงตามที่ไดรับการรองขอ

การใหมีการจัดทำทะเบียน เพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูที่ยังติดคางในพื้นที่ การจัดใหมีการบริการ

ดานการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ การจัดใหมีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่รองรับ

การอพยพ โดยกำลังเจาหนาที่ตำรวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม การจัดใหมีเจาหนาที่ประสานงาน

กับเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อจัดกำลังดูแลบานเรือนและทรัพย์สินของผูอพยพเปนระยะๆ หากกำลัง

เจาหนาที่ตำรวจไม่เพียงพอใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๔๗  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

ดานงบประมาณ การเงิน การคลัง และสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบภารกิจดานการรับบริจาค โดยใหรวมกันจัดทํา
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสรางภายในของกลุมงานฯ 

ผูบัญชาการ/ 

ผูอํานวยการ 
ท่ีปรึกษา/

ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยประสานงาน ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กลุมงาน

อํานวยการ 
กลุมงานปฏิบัติการ กลุมงานสนับสนุน 

 

รูปท่ี ๗ ภาพแสดงโครงสรางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ/ศูนยบัญชาการเหตุการณ 

 
  ๑.๓) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูอํานวยการจังหวัดพิจารณาวา หากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุสาธารณภัย 
ตามมาตรา ๔ และเพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสินของ
ผูประสบภัยและเจาหนาท่ีใหออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยไดตามดุลยพินิจ และกรณีเกิดสาธารณภัย 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย เพ่ือให 
สวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยได 
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๔) แนวทางปฏิบัติในการอพยพ เม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูใน
เขตพ้ืนท่ีนั้นจะเปนอันตราย ใหผูมีอํานาจตาม มาตรา ๒๘ แหง พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ.๒๕๕๐ พิจารณาสั่งอพยพ ประชาชน ออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอยางเปนระเบียบ กอนเกิดสาธารณภัย ไมต่ํากวา  
๑๒ ชั่วโมง และจัดใหมีกําลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินประชาชน โดยใหดําเนินการ 
ดังนี้ การอพยพเคลื่อนยาย ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุมผูอพยพท่ีตองไดรับ 
การดูแลเปนพิเศษ เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และ สตรี ควรไดรับการพิจารณาใหอพยพไปกอน 
กรณีเด็ก บิดาและมารดา ควรอพยพไปดวยกัน ท้ังครอบครัว และควรอพยพเปนกลุม การจัดใหมีสถานท่ีปลอดภัยและ
ท่ีพักพิงชั่วคราวแกผูอพยพ และเจาหนาท่ีโดยจัดระเบียบพ้ืนท่ีอพยพใหเหมาะสม เปนสัดสวน การจัดระเบียบ
การจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง  รวมท้ังจัดระเบียบการจราจรในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวเพ่ือ
รองรับการอพยพ การดําเนินการใหความชวยเหลือผูอพยพในการขนยายทรัพยสินของใชในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงตามท่ีไดรับการรองขอ การใหมีการจัดทําทะเบียน เพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพและผูท่ียังติดคาง 
ในพ้ืนท่ี การจัดใหมีการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอพยพ การจัดใหมีระบบการรักษาความสงบ
เรียบรอยของพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ โดยกําลังเจาหนาท่ีตํารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม การจัดใหมี
เจาหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดกําลังดูแลบานเรือนและทรัพยสินของผูอพยพเปนระยะๆ  
หากกําลังเจาหนาท่ีตํารวจไมเพียงพอใหประสานขอกําลังสนับสนุนจากหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชน แตหากสถานการณลอแหลมเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหามออกปฏิบัติ
หนาท่ีโดยเด็ดขาดจนกวาสถานการณจะบรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเขาไปตรวจในพ้ืนท่ีไดโดยไมมีความเสี่ยง 
รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูอพยพทราบ การยกเลิกสถานการณ ใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยาง
ใกลชิดตอเนื่องและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความสับสน โดยใหมี 



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๕๖

หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนแต่หากสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหามออกปฏิบัติหนาที่

โดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเขาไปตรวจในพื้นที่ไดโดยไม่มีความเสี่ยง

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใหผูอพยพทราบ การยกเลิกสถานการณ์ ใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวของ

สถานการณ์อย่างใกลชิดต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ใหประชาชนทราบถึงสถานการณ์เปนระยะๆ เพื่อปองกัน

ความสับสน โดยใหมีการยืนยันความชัดเจนถึงการยกเลิกสถานการณ์ และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอม

ในการอพยพกลับสู่พื้นที่อยู่อาศัยต่อไป การอพยพกลับใหผูนำชุมชนหรือผูนำกลุ่มอพยพจัดระเบียบและลำดับ

ก่อนหลังก่อนการอพยพ พรอมทั้งประสานงานการอพยพกับเจาหนาที่ที่ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพ

เมื่อไดรับแจงข่าวการสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อใหประชาชนเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพและ

รอรับแจงจุดอพยพกลับไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย การอพยพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เปนการ

เคลื่อนยายส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อใหสามารถใหบริการไดตามปกติ โดยให

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในเขตพื้นที่ แบ่งประเภทส่วนราชการที่จะอพยพตามลำดับและความจำเปนเร่งด่วน

พรอมทั้งกำหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น

ไวล่วงหนาโดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพส่วนราชการ

 ๒) กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

  ๒.๑) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มีความสำคัญอย่างมาก

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากตองมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและข่าวสาร เพื่อการแจงเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงานการควบคุม สั่งการ

และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุดวยกัน และกับหน่วยงานที่มีหนาที่สนับสนุนการเผชิญเหตุ

ในดานต่างๆโดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

   ๒.๑.๑) จัดใหมีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใชไดในภาวะฉุกเฉิน สำหรับติดต่อ

ประสานงานในการปฏิบัติหนาที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ และประชาชน

ในการวางระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างนอยตองมีมากกว่า๒ระบบขึ้นไป

   ๒.๑.๒) การจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคม ใหปฏิบัติตาม ประกาศคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การอนุญาต

และการกำกับดูแลการใชคลื่นความถี่กลางสำหรับการติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ประชาชน และระเบียบดานการใชคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกำหนด

   ๒.๑.๓) การติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน

ตองสามารถกระทำไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตองจัดใหมีมากกว่า ๒ ช่องทางขึ้นไป โดยยึดหลักความถูกตอง

แม่นยำของขอมูลการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ

   ๒.๑.๔) จัดใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแก่ประชาชน

โดยการเชื่อมโยงการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่ทำหนาที่แจงเหตุ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕๗

เผชิญเหตุฉุกเฉิน ทังนี้ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหน่วยงานหลักในการจัดใหมี

ระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใชไดในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคม

การติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน และใหมีระบบการแจงเหตุ

และการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และกระทรวงกลาโหมเปนหน่วยงานสนับสนุน ในการบูรณาการการติดต่อสื่อสาร การจัดวางระบบ และ

การฝกอบรมใหความรู

  ๒.๒) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน เปนระบบและ

กระบวนการกระจายขอมูลข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย ใหส่วนราชการและประชาชนไดรับรู

และเขาใจสถานการณ์โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไวเช่นโทรทัศน์วิทยุหอกระจายข่าวหรือวิธีการอื่น

เพื่อใหประชาชนรับทราบและเขาใจในสถานการณ์ที่ถูกตอง รวมทั้งลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ในภาวะฉุกเฉิน

จัดใหมีศูนย์ประสานขอมูลร่วม (Joint Information Center : JIC) เปนศูนย์ย่อยในศูนย์ขอมูลประชาสัมพันธ์

ทำหนาที่เปน Point of Contact กับสื่อมวลชนและหน่วยงานดานข่าวสาร พรอมทั้งมีหนาที่รวบรวมขอมูล

ข่าวสารที่จำเปนและเปนปจจุบัน เพื่อใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือผูที่ตองการขอมูลข่าวสาร ใชเปนจุดปฏิบัติงาน

ในการติดตามและเผยแพร่ขอมูลข่าวสารแนวโนมความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การตรวจสอบยืนยัน

ความถูกตองของขอมูลโดยจัดตั้งขึ้นในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัยทั้งนี้ใหสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใหขอมูลข่าวสาร

และการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

  ๒.๓) แนวทางปฏิบัติในการกำกับควบคุมพื้นที่ (Area Command) เปนเครื่องมือสำหรับใชใน

เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีลักษณะพิเศษครอบคลุมพื้นที่กวางขวางหลายอำเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใชเวลา

ในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติหรือเปนการจัดการสาธารณภัยระดับ๓และระดับ๔ โดยกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาจแต่งตั้งและจัดส่งผูกำกับควบคุมพื้นที่เขาไปร่วมกำหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆเพื่อใหมั่นใจว่าการปฏิบัติของแต่ละจังหวัดเปนไปตามขอสั่งการของกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งความรับผิดชอบของผูกำกับควบคุมพื้นที่มีดังนี้

   ๒.๓.๑) กำหนดแนวทางการเผชิญเหตุของจังหวัดที่ประสบภัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแยงหรือซ้ำซอนระหว่างกัน

   ๒.๓.๒) ประสานการกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวัด เพื่อใหเกิดเอกภาพในการ

เผชิญเหตุร่วมกัน

   ๒.๓.๓) พิจารณาการรองขอ จัดสรร ปรับเปลี่ยน และเคลื่อนยายทรัพยากรที่ไดรับ

การสนับสนุนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเปน

   ๒.๓.๔) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโนม และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่

ประสบภัยใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ

   ๒.๓.๕) ประสานการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยของแต่ละจังหวัดใหมีมาตรฐานเดียวกัน

เพื่อใหหน่วยงานต่างๆ สามารถเขาปฏิบัติงานดานการฟนฟูระยะกลางและระยะยาวใหเปนไปอย่างคล่องตัว

และต่อเนื่อง ในการแต่งตั้งผูกำกับควบคุมพื้นที่ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

กำหนดโครงสราง จำนวนบุคลากร แนวทาง และระเบียบปฏิบัติประจำ เพื่อเปนกลไกช่วยสนับสนุน



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

การปฏิบัติงานของผูกำกับ ควบคุมพื้นที่ โดยใหพิจารณาใชประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง๑๘แห่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานของผูกำกับควบคุมพื้นที่เปนลำดับแรก

  ๒.๔) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) เปนระบบที่ใชเพื่อ

การสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปน

ระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ รวมทั้งเพื่อจัดการเหตุฉุกเฉินใหสามารถปกปองชีวิต

ทรัพย์สิน และสิ่งแวดลอม เปนไปอย่างบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ โดยใหทุกส่วนราชการ หน่วยงาน

และภาคเอกชน ใชระบบบัญชาการเหตุการณ์เปนระบบมาตรฐานของประเทศในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

มีรายละเอียดดังนี้

   ๒.๔.๑) รูปแบบโครงสรางการบัญชาการเหตุการณ์

    ๒.๔.๑.๑) การบัญชาการเหตุการณ์(IncidentCommand)หมายถึงโครงสราง

การบัญชาการพื้นฐานที่มีผูบัญชาการเหตุการณ์ รับผิดชอบการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผู เดียว

การบัญชาการร่วม(UnifiedCommand)หมายถึงการจัดการเหตุการณ์ที่มีหน่วยงานตั้งแต่๒หน่วยงานขึ้นไป

มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในพื้นที่ที่ทับซอนกัน สามารถร่วมกันปฏิบัติงาน ประสาน

แผนการทำงาน ประสานทรัพยากร ในที่เกิดเหตุร่วมกัน มีการกำหนดความมุ่งหมายในการปฏิบัติ วัตถุประสงค์

(Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) และยุทธวิธี (Tactics) ในการทำงานเดียวกันไดอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการบัญชาการร่วมจะมีผูบัญชาการเหตุการณ์ไดหลายคน สามารถตัดสินใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

ร่วมกันภายใตโครงสรางองค์กรเดียว ถึงแมว่าจะมีหน่วยงานเขาร่วมปฏิบัติงานหลายหน่วยงานก็ตาม

ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานเหล่านั้นจะตองรักษาไวซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยจะตองรับมอบหนาที่

ความรับผิดชอบจากหัวหนาเพียงผูเดียว สำหรับเหตุการณ์ขนาดเล็ก การบัญชาการเหตุการณ์จะถูกนำมาใชใน

การจัดการ กล่าวคือหัวหนาหน่วยที่มาถึงที่เกิดเหตุเปนหน่วยแรกจะทำหนาที่เปนผูบัญชาการเหตุการณ์จนกว่า

จะไดรับการแทนที่ดวยการโอนอำนาจการบังคับบัญชาใหกับผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง หรือ

ผูที่มีความรูและประสบการณ์เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า

    ๒.๔.๑.๒) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีเปาประสงค์สำคัญของการใชระบบ

การบัญชาการเหตุการณ์ ประกอบดวย ความปลอดภัยทั้งผูประสบภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การบรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือยุทธวิธีและการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุมค่าและมีประสิทธิภาพ

  ๒.๕) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ. (Emergency

Support Function : ESF) เมื่อการจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ และระดับ ๔ กองบัญชาการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพียงส่วนงานใด

ส่วนงานหนึ่งหรือหลายส่วนงานเขาร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเปนของ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ

ดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ เช่น ภารกิจดานการคมนาคมและขนส่งที่มีหลายส่วนราชการมีลักษณะงาน

เหมือนหรือใกลเคียงกัน มาร่วมกันประสานการปฏิบัติ อันจะเปนการลดความซ้ำซอนในการช่วยเหลือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอที่เกิดสาธารณภัย

โดยในแต่ละส่วนงานฯ จะมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน แบ่งออกเปน ๑๘ ส่วนงาน ไดแก่  

๕๘



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๕๙

   ๒.๕.๑) สปฉ.๑ : ส่วนงานดานคมนาคมใหกระทรวงคมนาคมเปนหน่วยงานหลักในการ

ประสานการปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดานคมนาคม

   ๒.๕.๒) สปฉ.๒ : ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน

และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรคมนาคม

   ๒.๕.๓) สปฉ.๓ : ส่วนงานสาธารณูปโภคใหกระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยงานหลักโดยมี

การไฟฟาส่วนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง เปนหน่วยงาน

สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

   ๒.๕.๔) สปฉ.๔ : ส่วนผจญเพลิง ใหกระทรวงมหาดไทย เปนหน่วยงานหลักโดยมี

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหน่วยงานสนับสนุนในการประสาน

การปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดานการผจญเพลิง

   ๒.๕.๕) สปฉ.๕ : ส่วนงานการจดัการในภาวะฉกุเฉนิใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนว่ยงานหลกั

ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดการ

สาธารณภัยและการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน

   ๒.๕.๖) สปฉ.๖ : ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปนหน่วยงานหลักมีกระทรวงแรงงานและสภากาชาดไทยเปนหน่วยงาน

สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศล และจัดทำ

แผนปฏิบัติการดานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   ๒.๕.๗) สปฉ.๗ : ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร ใหกระทรวงกลาโหม  

เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการสนับสนุน

ทรัพยากรทางทหาร 

   ๒.๕.๘) สปฉ.๘ : ส่วนงานการแพทยและสาธารณสุข ใหกระทรวงสาธารณสุข

เปนหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยดานการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ไดแก่ โรงพยาบาล

สถานพยาบาลของสงักดัตา่งๆทัง้ภาครฐัและเอกชนเชน่มหาวทิยาลยักระทรวงกลาโหมมลูนธิิอาสาสมคัรตา่งๆ

เปนตน รวมถึง สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปนตน

   ๒.๕.๙) สปฉ.๙ : ส่วนงานการคนหาและกูภัย ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

กลาโหม เปนหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองคกรสาธารณกุศล 

และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการคนหาและกูภัย

   ๒.๕.๑๐) สปฉ.๑๐ : ส่วนงานสารเคมีวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี ใหกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนหน่วยงานหลักโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงกลาโหมและ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘๖๐ ๖๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนหน่วยงาน

สนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยดานสารเคมีวัตถุอันตรายและกัมมันตรังสี

   ๒.๕.๑๑)สปฉ.๑๑ : ส่วนงานการเกษตรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปนหน่วยงานหลัก

โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน

และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตร

   ๒.๕.๑๒)สปฉ.๑๒ : ส่วนงานพลังงาน ใหกระทรวงพลังงาน เปนหน่วยงานหลัก ในการ

ประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยดานพลังงาน

   ๒.๕.๑๓) สปฉ.๑๓ : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบรอย ใหสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการรักษาความสงบเรียบรอย

   ๒.๕.๑๔)สปฉ.๑๔ : ส่วนงานการฟนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมใหสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการศึกษาธิการ เปนหน่วยงานหลัก

มีกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการคลัง เปนหน่วยงานสนับสนุน ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง

ส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการฟนฟู เศรษฐกิจ

การศึกษาและวัฒนธรรม

   ๒.๕.๑๕)สปฉ.๑๕ : สว่นงานการตา่งประเทศใหกระทรวงการตา่งประเทศเปนหนว่ยงานหลกั

โดยมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร

เปนหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการต่างประเทศ

   ๒.๕.๑๖) สปฉ.๑๖ : ส่วนงานการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลข่าวสาร  

ใหกรมประชาสัมพันธ์ เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และ

จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการประชาสัมพันธ์และการจัดการขอมูลข่าวสาร

   ๒.๕.๑๗)สปฉ.๑๗ : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน

และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๒.๕.๑๘)สปฉ.๑๘ : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาคใหกระทรวงการคลังเปนหน่วย

งานหลักโดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณเปนหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติ

ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดาน

การงบประมาณและการบริจาค

  ๒.๖) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management

AssistanceTeam:IMAT)ในการจัดการสาธารณภัยของหลายประเทศเมื่อเกิดสาธารณภัยที่มีความซับซอน

ตองใชระยะเวลาในการจัดการสาธารณภัยนานกว่าเหตุการณ์ทั่วไป (ตั้งแต่ ๒ สัปดาห์ขึ้นไป) หรือเมื่อมี

ความจำเปนตองมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประสานเพื่อจัดส่งการขอรับการสนับสนุน



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๖๐ ๖๑

ทรัพยากรพื้นที่ประสบภัยซึ่งเปนพื้นที่พิเศษในความดูแลของหลายหน่วยงาน จำเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณ์

และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีพิเศษ โดยทั่วไปจะมีการจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์

(IMAT) เพื่อเขาร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยขององค์กรในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ

แก่หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสรางความเขมแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแกไขสถานการณ์

โดยการปฏิบัติภารกิจของ ชุด IMAT ประกอบดวย เจาหนาที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ซึ่งผ่านการฝกใหมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการ

ประสานการปฏิบัติไดทั้งส่วนราชการหน่วยงานภาคพลเรือนภาคเอกชนและหน่วยทหารเขาพื้นที่ประสบภัย

หรือที่คาดว่าจะประสบภัย เพื่อทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ โดยที่ ขนาด จำนวน ระดับ

และความเชี่ยวชาญของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT)ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาธารณภัย

ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความจำเปนตองจัดส่งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการ

เหตุการณ์ (IMAT) เขาสนับสนุนการแกไขปญหาในพื้นที่ ใหหน่วยงานที่จัดส่ง แจงกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.)ทราบเพื่อประสานการปฏิบัติรวมทั้งอาจแจงความตองการรับการสนับสนุน

ต่อกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.)เพื่อพิจารณาต่อไป

 ๓) กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข  

  ๓.๑) แนวทางปฏิบัติในการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศใหทองที่นั้น เปนเขตการใหความ

ช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงคลัง ว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนาใหกับผูประสบภัยพิบัติ แต่มิไดมุ่งหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแก่ผูใด ทั้งนี้ตองเปนค่าใชจ่าย

ที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยู่ของประชาชน หรือเปนการซ่อมแซมใหคืนสู่สภาพเดิม อันเปน

การบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไดกำหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวของสำหรับ

ใหความช่วยเหลือผูประสบภัยไวในระเบียบนี้ และใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

พื้นที่ดำเนินการขอใชวงเงินทดรองราชการใหถูกตองตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวในระเบียบ

  ๓.๒) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือ (Damage

and Need Assessment : DANA) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ประเมิน

ความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยในการประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต

สถานการณ์ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้ง ความตองการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น

ความช่วยเหลือในดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย และการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือ

ดานสุขภาวะ ที่พักพิง และอุปกรณ์ยังชีพ การประเมินนี้ เปนกระบวนการที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

ดานมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผูประสบภัยใหอยู่รอดปลอดภัยโดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

   ๓.๒.๑) การประเมินแบบรวดเร็ว (RapidAssessment)กระทำทันทีภายหลังมีเหตุการณ์

สาธารณภัยเกิดขึ้นโดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคร่าวๆเพื่อรวบรวมขอมูล

ความตองการสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากนั้นและทรัพยากรที่จำเปนทุกๆดานทั้งผูประสบภัยโครงสรางพื้นฐาน

สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญก่อน-หลัง และการใหความช่วยเหลือเบื้องตน เพื่อใหทันต่อความตองการ

ในสถานการณ์วิกฤต
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   ๓.๒.๒) การประเมินแบบละเอียด (Detailed Assessment) ใหดำเนินการทันที

เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างนอยภายใน๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเขาถึง

พืน้ทีป่ระสบภยัเปนการประเมนิเพือ่ใชในการฟนฟรูะยะยาวไดอกีดวยซึง่จะระบมุลูคา่ความเสยีหายทางกายภาพ

โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่จะตองใชในการใหความช่วยเหลือและ

ความต่อเนื่อง ทั้งนี้จำเปนจะตองใชผู เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและ

ความตองการในแต่ละดานในการประเมินความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือจะตองมีความเชื่อมโยง

กับการตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานต่างๆ เช่น อายุ

เพศเชื้อชาติศาสนาสตรีมีครรภ์และผูพิการประกอบการพิจารณา

  ๓.๓) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคหากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ พิจารณาเห็นว่า มีความจำเปนตองจัดใหมี

การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัย ใหดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ดังต่อไปนี้

   ๓.๓.๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการรับบริจาคและการใหความช่วยเหลือ

ผูประสบสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๔๒และที่แกไขเพิ่มเติม

   ๓.๓.๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔

   ๓.๓.๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผูบริจาคใหทาง

ราชการพ.ศ.๒๕๒๖

   ๓.๓.๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช

ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผูเดือดรอนพ.ศ.๒๕๔๗

   กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูประสบ

สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองคกรนั้น ไม่ไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ  

ใหรับผิดชอบค่าใชจ่ายในการขนยายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

  ๓.๔) แนวทางปฏิบัติในการรายงานขอมูล เปนการรายงานขอมูลข่าวสารกรณีเกิดสาธารณภัย

ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงาน พรอมทั้งรายงานขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งดานสถานการณ์สาธารณภัย

ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความช่วยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จำเปน โดยคำนึงถึง

ความถูกตองความชัดเจนและความรวดเร็วตามแนวทางดังนี้

   ๓.๔.๑) ผูนำชุมชนสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน แลวรายงานให

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ทราบพรอมทั้งสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน

   ๓.๔.๒)ใหศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ รายงานสถานการณ์สาธารณภัย

ต่อกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป

   ๓.๔.๓) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่เกิดภัยรายงาน

สถานการณ์สาธารณภัยต่อกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และกองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.)ตามลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
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  ๓.๕)แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เปนการช่วยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยใน

ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในระยะตนและระยะกลาง ใหไดผลดี จำเปนตองอาศัยสิ่งสำคัญ ไดแก่ การดูแลเรื่อง

ความปลอดภัย การจัดการเรื่องสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู่ใหมีความสะดวก การรักษา

พยาบาลและการควบคุมปองกันโรคเปนไปอย่างทั่วถึงการมีกิจกรรมร่วมกันทำใหมีสุขภาพจิตดีการรวมกลุ่ม

เปนแหล่งเดียวกัน เพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เปนหน่วยรับผิดชอบหลักในการกำหนดมาตรฐานและจัดทำคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
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รูปท่ี ๘ แผนผัง โครงสรางการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 

สปฉ.๕ การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน 

สปฉ.๑ คมนาคม 

สปฉ.๑๕  
การตางประเทศ 

สปฉ.๔ ผจญเพลิง 

กฎหมาย 

สปฉ.๗ สนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร 

สปฉ.๘ การแพทย
และสาธารณสุข 

สปฉ.๙  
คนหาและกูภัย 

สปฉ.๑๐ สารเคมี
และวัตถุอันตราย 

สปฉ.๑๓ รักษา
ความสงบเรียบรอย 

สปฉ.๒ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ือสาร 

สปฉ.๓ สาธารณูปโภค 

สปฉ.๖ สวัสดิการสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

สปฉ.๑๑ การเกษตร 

สปฉ.๑๒ พลังงาน 

สปฉ.๑๔  ฟนฟูเศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม 

สปฉ.๑๗ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สปฉ.๑๘ งบประมาณและ
การบริจาค 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน 

ผูบัญชาการ/ผูอํานวยการ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยประสานงาน 

สวนอํานวยการ 

รูปที่๘แผนผังโครงสรางการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน(สปฉ.)

๖๓
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 การฟนฟู 

 การฟนฟูเปนการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือไดผ่านพนไปแลว

เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภคการดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย ใหกลับสู่

สภาวะปกติหรือพัฒนาใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (BuildBackBetterandSafer)ตามความเหมาะสม

โดยการนำปจจัยต่างๆในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาช่วยในการฟนฟูซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสราง

(Reconstruction)และการฟนสภาพ(Rehabilitation)

 หลักการสำคัญของการฟนฟูไดแก่๑)การช่วยเหลือผูประสบภัยใหสามารถช่วยเหลือตนเองไดเพื่อให

การดำรงชีวิตกลับเขาสู่ภาวะปกติ โดยไม่จำเปนตองพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

๒) ผูประสบภัยตองมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วม

ในขั้นตอนต่างๆที่จะดำเนินการและ๓)การพิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหม่เสมอ

เพื่อไม่ใหงบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป
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 การฟนฟู 
 การฟนฟูเปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือไดผานพนไปแลว  
เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัย ใหกลับสู 
สภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนํา
ปจจัยตาง  ๆในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง การซอมสราง (Reconstruction) 
และการฟนสภาพ (Rehabilitation)  
 หลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก ๑) การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือให 
การดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว  
๒) ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดกระบวนการยอมรับและมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ  
ท่ีจะดําเนินการ และ ๓) การพิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
 

รูปท่ี ๙ วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
 
 กลยุทธในการฟนฟูอยางย่ังยืน 
 ภายหลังการเกิดสาธารณภัยจําเปนตองมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในมิติดานตางๆ ไดแก  
ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน สภาพแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย การสูญเสียพันธุพืช
และพันธุสัตวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีประสบภัย ตนทุนของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
เทียบกับสภาพปกติ ระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกทําลาย และการเยียวยา เพ่ือใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด  
โดยพิจารณาถึงปจจัยดานตางๆ อาทิ ดานกายภาพ (Physical) ดานชีวภาพ (Biological) ดานคุณคาการใชประโยชน
มนุษย (Human Use Value) และดานคุณภาพชีวิต (Quality of Life) โดยใหนําผลการประเมินสาธารณภัยและ 
ปจจัยสําคัญมาใชกําหนดเปนกรอบแผนการฟนฟูเปน ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะสั้น เปนการดําเนินการตอเนื่องจาก 
การคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินไดยุติลง เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย 

 กลยุทธในการฟนฟูอย่างยั่งยืน 

 ภายหลังการเกิดสาธารณภัยจำเปนตองมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติดานต่างๆ ไดแก่

ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสภาพแวดลอมระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายการสูญเสียพันธุ์พืช

และพันธุ์สัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัย ตนทุนของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

เมื่อเทียบกับสภาพปกติ ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกทำลาย และการเยียวยา เพื่อใหกลับคืนสู่สภาพเดิม

โดยเร็วที่สุด โดยพิจารณาถึงปจจัยดานต่างๆ อาทิ ดานกายภาพ (Physical) ดานชีวภาพ (Biological)

ดานคุณค่าการใชประโยชน์มนุษย์ (HumanUseValue)และดานคุณภาพชีวิต (QualityofLife) โดยใหนำ

รูปที่๙วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสรางใหม่ใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

๖๔ ๖๕



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๖๔ ๖๕

ผลการประเมินสาธารณภัยและปจจัยสำคัญมาใชกำหนดเปนกรอบแผนการฟนฟูเปน๓ระยะคือ๑)ระยะสั้น

เปนการดำเนินการต่อเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินไดยุติลง เพื่อสนอง

ความตองการที่จำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ

ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ้ำขึ้นอีก การประเมิน

ความเสียหายของโครงสรางพื้นฐานการจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราวและการใหบริการสาธารณะ๒)ระยะกลาง

เปนการดำเนินการต่อเนื่องในการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟูหรือสรางสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมรวมทั้งสภาพจิตใจร่างกายและสังคม

ของผูประสบภัย และ ๓) ระยะยาว เปนการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือน

หรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเนนการกลับสู่สภาวะปกติ หรือใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

จึงไดกำหนดกลยุทธ์เพื่อเปนแนวทางการดำเนินการไว๓กลยุทธ์ไดแก่

 ๑)กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need 

Assessment : PDNA) เปนการประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์ทางกายภาพและสาธารณูปโภค

ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ และความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจที่เปนผลตามมา รวมทั้ง

เปนการประเมินมิติทางดานสังคม โดยเฉพาะความตองการในการฟนฟูระดับชุมชน และภาคส่วน/สาขา

การผลิต (Sector) ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพื่อการฟนฟูนอกจากจะขึ้นอยู่กับ

ความเสียหาย ความสูญเสีย และความตองการแลว ยังตองคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนยุทธศาสตร์

สำคัญในการฟนฟูของประเทศ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายในการสรางคืนใหม่ใหดีกว่าและปลอดภัย

กว่าเดิม โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปนหน่วยงานดำเนินการ

และกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเปนหน่วยร่วมดำเนินการ

  ๑.๑)แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย(DamageandLossAssessment:

DALA) เปนการวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัยที่ประมาณการเชิงปริมาณว่า เกิดผลกระทบอะไรขึ้นจาก

เหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย และนำขอมูลจากการประเมินไปใช

ในการประมาณการซ่อมสรางสิ่งก่อสรางที่เสียหายไป และการวางแผนฟนฟูจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งได

จากการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย

  ๑.๒) แนวทางปฏิบัติการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่มีต่อประชาชนเปน

การประเมินผลกระทบของสาธารณภัยต่อการพัฒนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความตองการ

ของมนุษย์ดานการฟนฟู (HumanRecoveryNeedsAssessment:HRNA)คือการประเมินความตองการ

ของประชาชนและชุมชน เพื่อใหสามารถวางกรอบนโยบายการฟนฟูสรางคืนใหม่ไดอย่างเหมาะสมและ

เปนที่ยอมรับ

 ๒)กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการดานการฟนฟู 

  ๒.๑)แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสุขภาพผูประสบภัยไดแก่ดานสมรรถภาพทางกายใหแก่ผูประสบภัย

(การตรวจรักษา การปองกัน การควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย) ดานสภาพจิตใจของ

ผูประสบภัย โดยใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทาง

การปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

  ๒.๒) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูสถานภาพสังคม ไดแก่ การใหบริการดานขอมูลข่าวสาร ความรู

และคำปรึกษาต่างๆ การรับแจงเหตุ และประสานการช่วยเหลือ การฟนฟูอาชีพ การช่วยเหลือ

ดานการเสริมศักยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกยายและการตั้งถิ่นฐานของผูประสบภัย การทำใหประชาชน

หรือผูประสบภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตไดอย่างปกติ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ

  ๒.๓)แนวทางปฏบิตัใินการฟนฟแูละเสรมิสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิไดแก่การใหความชว่ยเหลอื

ทางการเงินที่จำเปน การกำหนดแนวทางปฏิบัติดานการเงินการคลังที่เหมาะสมเพื่อเปนการเปดโอกาส

ใหผูประสบภัยสามารถกลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินใหเปล่า (Grant) เงินอุดหนุน (Subsidies)

เงินสมทบ (Co-funding) เงินชดเชย (Compensation) การผ่อนผันดานการเงิน (Prolong) การพักชำระหนี้

การช่วยเหลือดานการกูยืมหรือการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยจากการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย รวมถึงเงินทุนในดานต่างๆ เช่น การฟนฟูอาชีพแก่ผูประสบภัย การฟนฟูภาคการเกษตร

กองทุนเงินกูยืม เงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแกไขปญหาดานสาธารณภัยฉุกเฉิน

ในระยะสั้น เปนตน โดยใหกระทรวงการคลัง เปนหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนด

แนวทางปฏิบัติดานเศรษฐกิจการเงินการคลังและมีกระทรวงพาณิชย์เปนหน่วยงานสนับสนุน

  ๒.๔) แนวทางปฏิบัติในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม ไดแก่ การกำหนด

แนวทางการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ชุมชน

ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหน่วยงานหลัก

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของ

 ๓)กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better 

and Safer) 

  ๓.๑) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ

ใหวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อใหมีความพรอมรับมือ

และฟนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปนการดำเนินงานฟนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดยใหจัดเวที

ประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟนฟูใหมีสาระสำคัญ เช่น ระบุขอบเขต ลักษณะสำคัญ

ของผลกระทบจากภัย การใหความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟนฟู การระบุและติดตาม

การแกไขความขัดแยง และการลดความแตกต่าง รวมถึง การประยุกต์ใชหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการวางแผนและการกำหนดการประสานความตองการที่ยังไม่ไดรับการช่วยเหลือ

  ๓.๒)แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูบริการดานสุขภาพและการบริการสังคม

ใหเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือ และการฟนกลับสู่สภาวะปกติไดอย่างรวดเร็วของทองถิ่นในการบริการ

ดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัยครอบคลุมถึงการสาธารณสุขสุขภาพจิต

และการบริการทางการแพทย์

  ๓.๓) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูที่อยู่อาศัย ใหมีการบูรณะและการก่อสราง

ที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหม่

ในการแกไขปญหาดานที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความตองการของทั้งชุมชนไดอย่างมีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วน

๖๖ ๖๗



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๖๖ ๖๗

ในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุน

การฟนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแกไขปญหาดานที่อยู่อาศัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและลดผลกระทบ

ต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก

  ๓.๔) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยการเพิ่ม

ศักยภาพในการดำเนินงานฟนฟูระบบโครงสรางพื้นฐานใหลุล่วงเร็วขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับหน่วยงานเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริการและประชาชนในภาคส่วนโครงสรางพื้นฐาน

หลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อย ไดแก่ พลังงาน น้ำ เขื่อน

การสื่อสารระบบการขนส่งการเกษตร(การผลิตอาหารและการจัดส่ง)สถานที่ทำการของรัฐบาลสาธารณูปโภค

การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

ดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทำการสำหรับการใหบริการ ไดแก่ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน

และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  ๓.๕) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานตอบโต

และฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ใหกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือ

ปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนรองขอการสนับสนุน ซึ่งจะเปนการกระตุนใหหน่วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เปนเครือข่ายใหการสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญตาม

แผนปฏิบัติการทองถิ่นที่กำหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน

ไดตรงและเพียงพอ

  ๓.๖) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพลิกฟนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงดานเกษตรกรรม) คืนสู่สภาวะที่มั่นคง และพัฒนาโอกาส

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจได ทั้งนี้

สาธารณภัยไม่เพียงแต่สรางความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหายใหกับตลาดสินคาและ

บริการทั้งหมดอีกดวย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟนชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง และ

มีความสามารถในการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วใหเขากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การเปด

ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและ/หรือการสรางธุรกิจใหม่การดำเนินธุรกิจทำใหมีการจางคนงานการจัดหาบริการให

และตอบสนองความตองการของชุมชน การสรางรายไดอีกครั้งซึ่งเปนการช่วยเหลือชุมชน การสนับสนุน

ทางการเงินในการฟนฟูดานอื่นๆ ที่มีความจำเปนต่อการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูด

การลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเปนประเด็นสำคัญที่ไม่อาจจะมองขามได

ในฐานะที่เปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชน

 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 กลยุทธการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย  

 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ

ในดานต่างๆ ไดแก่ การประสานงานดานมนุษยธรรมของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ การปฏิบัติงาน

ดานมนุษยธรรมของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ใหอยู่บนฐานความรูตามหลักสากล และการนำประเทศไทยสู่ระดับแนวหนาในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยโดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการไว๔กลยุทธ์ไดแก่

 ๑)กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ  

  ๑.๑) แนวทางปฏิบัติ“การรับ”ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศ

   ๑.๑.๑) จัดทำมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู่มือประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการรับความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศเพื่อเปนกรอบการดำเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ

ตลอดจนต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่จะใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม เมื่อเกิดสาธารณภัย

รายแรงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจน

กรอบการปฏิบัติต่างๆ ของสากลที่ไดรับการรับรอง โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของรับผิดชอบดำเนินการ

ซึ่งตองประกอบดวยสาระสำคัญอย่างนอย ไดแก่ แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในการขอรับความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศเงื่อนไขและขั้นตอนในการรับรองขอปฏิเสธและยุติความช่วยเหลือจากต่างประเทศขั้นตอน

การเปดรับ การจัดการขอมูล การรักษาระบบ National Single Window พรอมทั้ง ขั้นตอน

การอำนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภัยใหแก่ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ

องค์กรต่างประเทศอื่นๆ ที่ใหความช่วยเหลือ โดยครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ ไดแก่

บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผูเชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ

เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก และพนักงานขับเครื่องจักรกล รวมถึง เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการ

ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ชนิดพิเศษ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักร

อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พรอมทั้ง การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

สุนัขคนหาทรัพยากรทางทหารและเงินบริจาค

   ๑.๑.๒) จัดใหมีการฝกการรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศเปนประจำ

อย่างนอยปละ๑ครั้ง โดยใหเปนการฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

และใหกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวของ  

เปนหน่วยจัดการฝกโดยใหมีสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศเขาร่วมการฝก

  ๑.๒) แนวทางปฏิบัติ“การให”ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ

   ๑.๒.๑) จัดทำมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู่มือประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการใหความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานและการปฏิบัติของหน่วยงานฝายไทยที่เกี่ยวของ

ตลอดจนต่างประเทศที่จะรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากประเทศไทย โดยตองสอดคลองกับกฎหมาย/

กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบัติต่างๆ ของสากลที่ไดรับการรับรอง

โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของดำเนินการซึ่งตองประกอบดวยสาระสำคัญอย่างนอยไดแก่หนาที่ความรับผิดชอบ

ของประเทศไทยในฐานะผูใหความช่วยเหลือ หนาที่ความรับผิดชอบของประเทศรับความช่วยเหลือ เงื่อนไข

และขั้นตอนในการใหและยุติความช่วยเหลือทั้งนี้ใหครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ

   ๑.๒.๒) จัดใหมีการฝกการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศเปนประจำ

อย่างนอยปละ๑ครั้ง โดยใหเปนการฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๖๘ ๖๙



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๖๘ ๖๙

(กรณีสาธารณภัยที่เกิดอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย) และใหกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวของเปนหน่วยจัดการฝก โดยใหมีสถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเขาร่วมการฝก

  ๑.๓) แนวทางปฏิบัติระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single

WindowSystem)เพื่อใหการ“รับ”และ“ให”ความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพ

และไดมาตรฐานสากล จึงใหมีการประสานงานเพื่อการช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของประเทศเพียงจุดเดียว

โดยใหสอดคลองกับหลักการสากลว่าดวยการพัฒนาระบบการประสานงานณ จุดเดียว (National Single

Window:NSW)ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อเปนระบบจัดการขอมูลและเอกสารในการอนุญาต

นำเขาและส่งออกทางธุรกรรมระหว่างประเทศเพียง จุดเดียวในการจัดการสาธารณภัย ไม่ว่าจะเปน

การนำเขาทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแจงขอมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ/หรือ

มีกระบวนการควบคุมร่วมกัน เพื่อใหผูมีส่วนเกี่ยวของในธุรกรรมนั้น ไดรับประโยชน์อย่างรวดเร็วและถวนหนา

ทั้งนี้ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหนำระบบดังกล่าวมาใชสนับสนุนในการจัดการสิ่งของต่างๆ ที่ไดรับ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือใหความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศโดยใหดำเนินการดังนี้

   ๑.๓.๑)จัดใหมีการพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมณ จุดเดียว

(NSW) ของกรมศุลกากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาปรับใชเพื่ออำนวย

ความสะดวกดานศุลกากรในการจัดการสาธารณภัย และเพื่อรองรับการเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยใหกระทรวงการต่างประเทศเปนหน่วยรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย  

รวมถึงหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองสิ่งของบรรเทาทุกขตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนหน่วย

สนับสนุนโดยใหครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในดานต่างๆ

   ๑.๓.๒) เชื่อมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (NSW)

เขากับระบบคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อใหสามารถติดตาม (Tracking) การจัดเก็บสิ่งของสำรองจ่าย

ในคลังสำรองทรัพยากรที่กำหนดไวในแต่ละภาค (Stockpiling) การจัดสรร/การแจกจ่ายสิ่งของ ตลอดจน

มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยดำเนินการ

   ๑.๓.๓) จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศไดอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดใหมีเว็บไซต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อใชเปนช่องทางในการประชาสัมพันธ์

สื่อสาร และติดตามเกี่ยวกับการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมกับต่างประเทศ และองค์กรผูให

ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใหเปนระบบขอมูลสารสนเทศหลักของประเทศที่ใชแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับระบบอื่นๆ ของภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวของ เช่น ศูนย์ประสานงานการใหความ

ช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance

and Disaster Management : AHA Centre) สำนักงานประสานดานมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

(UnitedNations’sOfficeforTheCoordinationofHumanitarianAffairs:UNOCHA)และหน่วยงาน

หรือองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ

   ๑.๓.๔) ใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ใชระบบการประสาน

ความชว่ยเหลอืดานมนษุยธรรมณจดุเดยีวเปนหลกัในการจดัการสัง่การตดิตามและตรวจสอบความชว่ยเหลอื



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ดานมนุษยธรรมทั้งในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเมื่อเกิดสาธารณภัยรายแรงอย่างยิ่งและการใหความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นๆ

 ๒)กลยุทธที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

  ๒.๑) แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายดานมนุษยธรรม ประเทศไทยตองมีมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมใหเปนที่ยอมรับ โดยแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการดานกฎหมายระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศดานมนุษยธรรม มีอำนาจ

หนาที่ติดตาม รวบรวมศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการดำเนินการดานมนุษยธรรม

ทั้งที่มีอยู่ภายในประเทศ และที่เปนหลักสากล พรอมทั้งจัดทำขอเสนอดานเทคนิคเพื่อการปรับปรุงระเบียบ/

กฎหมาย/กรอบการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการประสานงาน และปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมของประเทศ

ตามความเหมาะสมและจำเปน ทั้งนี้ ใหรักษาไวซึ่งเงื่อนไขทางการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม

ตลอดจนภูมิปญญาของคนในประเทศ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ใหความเห็นชอบ

  ๒.๒) แนวทางปฏิบัติการสรางมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม

   ๒.๒.๑) ใหหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ รับผิดชอบการพัฒนา

มาตรฐานการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมในดานที่เกี่ยวของอย่างนอย ๙ ดาน ตามหลักองค์การ

สหประชาชาติ “กลุ่มงานดานมนุษยธรรม (ClusterApproach)” ไดแก่  ดานสุขภาพอนามัยดานโลจิสติกส์

ดานการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวดานน้ำและการสุขาภิบาลดานการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินดานความ

มั่นคงทางอาหารดานโภชนาการดานการคุมครองและดานการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   ๒.๒.๒) ใหมีการจัดตั้งชุดคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and

Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงในการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม และปฏิบัติการคนหาและ

กูภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมืองสากล (International

SearchandRescueAdvisoryGroup:INSARAG)ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับชุดปฏิบัติการดานมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศอื่นๆ ไดทั้งในภาวะที่เกิดสาธารณภัยอย่างรายแรงในประเทศ และร่วมปฏิบัติการระหว่าง

ประเทศในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ โดยใหกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

เปนผูประสานงานดานนโยบาย (Policy Focal Point) และดานปฏิบัติ (Operation Focal Point) ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวของ ไดแก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และ 

องคการสาธารณกุศลที่มีภารกิจดานการกูชีพกูภัยและใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การพัฒนามาตรฐาน การช่วยเหลือดานมนุษยธรรมของประเทศ และศักยภาพชุดคนหาและกูภัยในเมือง

แห่งชาติใหไดอย่างต่อเนื่องเช่นการอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการฝกร่วมภายในประเทศและ

การฝกร่วมตามปฏิทินของINSARAG

   ๒.๒.๓) จัดทำแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการจัดตั้งชุดคนหาและ

กูภัยในเมืองแห่งชาติ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ร่วมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ

   ๒.๒.๔) ใหผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ/หรือผูอำนวยการกลาง

เปนผูมีอำนาจสั่งใชชุดคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติ(USAR)สั่งการใหเตรียมความพรอมและปฏิบัติหนาที่

๗๐ ๗๑



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๗๐ ๗๑

ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรโดยใหเบิกจ่ายงบประมาณจากงบกลาง

หรือกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ๒.๓) กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ  

   ๒.๓.๑) แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรูดานสาธารณภัยของประเทศ

    ๒.๓.๑.๑) จัดทำฐานขอมูลทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ประกอบดวย

ขอมูลความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ แหล่งทุนจากต่างประเทศ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อนำมา

วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญดานการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อกำหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปนหน่วยงานหลักและใหสำนักงานสถิติแห่งชาติและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเปนหน่วยสนับสนุน

    ๒.๓.๑.๒) เชื่อมโยงฐานขอมูลดังกล่าวไวในคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ

เพื่อนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาต่อไป

    ๒.๓.๑.๓) จัดการองค์ความรูดานสาธารณภัยจากต่างประเทศผ่านศูนย์การเรียนรู

สาธารณภัยทุกระดับ โดยใหมีกระบวนการจัดการความรูจากต่างประเทศมาประมวลผลและประยุกต์ใช

ใหสอดคลองกับบริบททางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

   ๒.๓.๒) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือดานสาธารณภัย

    ๒.๓.๒.๑)จดัทำกรอบความรว่มมอืดานสาธารณภยักบัตา่งประเทศและแผนปฏบิตักิาร

ความร่วมมือดานสาธารณภัยกับต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคลองกับ

ทุนศักยภาพ และความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยใหกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง

มหาดไทยเปนหน่วยงานหลัก

    ๒.๓.๒.๒) ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือดานสาธารณภัยกับต่างประเทศโดย

คณะอนุกรรมการกิจการดานต่างประเทศว่าดวยการจัดการสาธารณภัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อ

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

   ๒.๓.๓) แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนความรูดานสาธารณภัยสู่สาธารณะ

    ๒.๓.๓.๑)จัดใหมีกระบวนการถ่ายโอนความรูดานสาธารณภัย(KnowledgeTransfer)

ไปสู่สาธารณะใหกวางขวาง โดยอาศัยศูนย์การเรียนรูสาธารณภัยทุกระดับเพื่อเปนศูนย์กลางในการรับและ

ถ่ายทอดชุดความรูดานการจัดการสาธารณภัยไปยังประชาชนนักเรียนและนักศึกษา

    ๒.๓.๓.๒) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการสาธารณภัยใหเปนผูเชี่ยวชาญ โดยนำ

ความรูดานสาธารณภัยจากต่างประเทศมาปรับใชใหเขากับบริบทของประเทศ

    ๒.๓.๓.๓) ใหมีเครื่องมือในการระดมองค์ความรูในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย โดยใหกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวของร่วมดำเนินการ ไดแก่ หนังสือ

ปกขาว (White Paper) เพื่อรวบรวมขอมูลสาธารณภัยของประเทศไทยในรอบ๑ ป และบทความทั้งในและ

ต่างประเทศเกี่ยวกับตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึงจัดใหมีเวทีระดับชาติและสมัชชาสาธารณภัย เพื่อใหภาคส่วนต่างๆ

มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

  ๒.๔) กลยุทธที่ ๔ ส่งเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย 

   ๒.๔.๑) แนวทางปฏิบัติในการสรางความเปนเลิศดานวิชาการและดานปฏิบัติการแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไดกำหนดใหประเทศไทยตองดำรงไว

ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศใหไดอย่างต่อเนื่องดังนั้นการพัฒนาบทบาทแกนนำดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยจะเปนการสรางความมั่นคงและมั่นใจใหแก่นานาประเทศถึงความพรอม

ความปลอดภัยในการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการยกระดับองค์ความรูของสถาบันพัฒนา

การจัดการสาธารณภัยแห่งชาติใหไดมาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงความสามารถใหบริการและใหการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหแก่ภูมิภาคได ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณ ในรูปของกองทุนพิเศษ

สำหรับส่งเสริมภารกิจดังกล่าวไดอย่างต่อเนื่อง

   ๒.๔.๒) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบทบาทแกนนำดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ ๑) ส่งเสริมชุดปฏิบัติงานดานคนหาและกูภัยในเมืองแห่งชาติทั้งภายในและภายนอก

ราชอาณาจักร ๒) ใหการสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายไดนอย และ

๓) จัดใหมีโครงการทุนการศึกษาและวิจัยดานการพัฒนามาตรฐานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศและของภูมิภาค

๗๒ ๗๓



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๗๒ ๗๓

บทที่ ๕ 
การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม 



 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๑. มาตรา ๘ (๓) ปกปอง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ

พัฒนาประเทศการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

 ๒. มาตรา ๘ (๕) ปฏิบัติการอื่นที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง

แห่งราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอื่นใดทั้งนี้ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘ไดกำหนดใหกห.มีหนาที่ดังนี้

 ๑. สนับสนุนภารกิจของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติตามมาตรา ๘ (๓) แห่ง

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๕๑

 ๒.แจงเตือนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่

เสี่ยงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสูรบหรือภัยทางอากาศ

 ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานในการปองกันแกไขและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย

รวมทั้งการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห. เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลจึงจัดตั้ง ศบภ.กห. โดยมี รมว.กห. เปนผอ.ศบภ.กห. รมช.กห.,ปล.กห. และผบ.ทสส.

เปน รอง ผอ.ศบภ.กห. ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. เปน ผช.ผอ.ศบภ.กห. อธิบดี ปภ., จก.สม.,

ผอ.สงป.กห.,จก.ธน.และจก.กง.กห.เปนกรรมการผอ.สนผ.กห.เปนกรรมการและเลขานุการจก.กร.ทหารและ

ผอ.สกร.สนผ.กห.เปนกรรมการและผูช่วยเลขานุการซึ่งมีโครงสรางดังนี้



























            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๖๓  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 
บทที่ ๕ 

การจัดหนวยบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม 
 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๑. มาตรา ๘ (๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอ่ืนของรัฐ 
ในการพัฒนาประเทศ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน 
 ๒. มาตรา ๘ (๕) ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพ่ือความม่ันคง
แหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนดให กห. มีหนาท่ีดังนี้  
 ๑. สนับสนุนภารกิจของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติตามมาตรา ๘ (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒. แจงเตือนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีและหนวยงานพลเรือนในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยกรณีคาดวาจะเกิดภัยจากการสูรบหรือภัยทางอากาศ 
 
 ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานในการปองกัน แกไข และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากสาธารณภัย และ
อุบัติภัยรวมท้ังการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห. เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จึงจัดตั้ง ศบภ.กห. โดยมี รมว.กห. เปน ผอ.ศบภ.กห. ปล.กห. และ  
ผบ.ทสส. เปน รอง ผอ.ศบภ.กห. ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. เปน ผช.ผอ.ศบภ.กห. อธิบดี ปภ.,  
จก.สม., ผอ.สงป.กห., จก.ธน., จก.กง.กห. เปนกรรมการ ผอ.สนผ.กห. เปนกรรมการและเลขานุการ  
จก.กร.ทหาร และ ผอ.สกร.สนผ.กห. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ซ่ึงมีโครงสรางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย  
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

(ศบภ.สป.) 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย 
(ศบภ.ทท.) 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพบก 
(ศบภ.ทบ.) 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

(ศบภ.บก.ทท.) 
 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพเรือ 
(ศบภ.ทร.) 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพอากาศ 

(ศบภ.ทอ.) 
 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม 
(ศบภ.กห.) 

รูปที่๑๐แผนผังโครงสรางการจัดศบภ.กห.

กระทรวงกลาโหม 

กองทพัไทย



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

 หนาที่ของ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) 

 ๑.กำหนดนโยบายและแนวทางของ กห. เกี่ยวกับการปองกัน แกไข บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจาก

สาธารณภัยและอุบัติภัยรวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

 ๒.เปนศูนย์กลางในการประสานงานกับรัฐบาล และหน่วยงานฝายพลเรือน รวมทั้งภาคเอกชน และ

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวของในการอำนวยการปองกันแกไขบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย

ในส่วนที่เกี่ยวของกับกห.

 ๓.ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ดานสาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่ออำนวยการและประสานงานใหส่วนราชการในกห. ใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดทันต่อสถานการณ์

รวมถึงการอำนวยการและประสานการประชาสัมพันธ์โดยใชเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของส่วนราชการในกห.

 ๔.ใหเชิญผูแทนส่วนราชการหรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคำแนะนำ คำปรึกษา หรือร่วมปฏิบัติงาน และ

ขอรับขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมและจำเปน

 โดยใหหน่วยต่างๆปฏิบัติดังนี้

 ๑.ให สป. และ ทท. จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหน่วยใหสอดคลองกับการจัดและ

การดำเนินงานของศบภ.กห.และเปนหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการปองกันแกไขบรรเทาภัยพิบัติ

และช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกห.

 ๒.ใหศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหน่วย จัดทำแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน แกไข และ

บรรเทาภัยพิบัติ ที่เกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย โดยการประสานงานกับฝายพลเรือนในพื้นที่ รวมทั้ง

แผนการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหน่วย พรอมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดังกล่าว ใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการปองกัน แกไข และบรรเทาภัยพิบัติ ของ กห. และ

ใหติดตามสถานการณ์ดานสาธารณภัยและอุบัติภัย พรอมทั้งรายงานเหตุการณ์ดานสาธารณภัยและอุบัติภัย

รวมถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยในการปองกัน แกไข และบรรเทาภัยพิบัติให ศบภ.กห. ทราบอย่างต่อเนื่อง

โดยหากมีกรณีที่มีความจำเปนเร่งด่วนใหรายงานใหทราบในโอกาสแรก 

 ๓.ใหนขต.กห.และเหล่าทัพสนับสนุนกำลังพลและขอมูลรวมทั้งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่จำเปน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการศบภ.กห.เมื่อไดรับการรองขอ

 ๔.การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินทดรองราชการใหปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง

ที่เกี่ยวของ
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รูปท่ี ๙ แผนผังโครงสรางการจัด ศบภ.กห. 
 

 หนาท่ีของ ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) 
 ๑. กําหนดนโยบายและแนวทางของ  กห. เก่ียวกับการปองกัน แกไข บรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจาก 
สาธารณภัย และอุบัติภัย รวมท้ังแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 ๒. เปนศูนยกลางในการประสานงานกับรัฐบาล และหนวยงานฝายพลเรือน รวมท้ังภาคเอกชน และ
องคกรการกุศลท่ีเก่ียวของ ในการอํานวยการปองกัน แกไข บรรเทาภัยพิบัติ ท่ีเกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับ กห. 
 ๓. ติดตามสถานการณและเหตุการณตาง ๆ ดานสาธารณภัยและอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
เพ่ืออํานวยการและประสานงานใหสวนราชการใน กห. ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดทันตอสถานการณ 
รวมถึงการอํานวยการและประสานการประชาสัมพันธ โดยใชเครื่องมือและยุทโธปกรณของสวนราชการใน กห. 
 ๔. ใหเชิญผูแทนสวนราชการหรือผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหคําแนะนํา คําปรึกษา หรือรวมปฏิบัติงาน และ
ขอรับขอมูลในเรื่องท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสมและจําเปน 
 
 โดยใหหนวยตางๆ ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให สป. และ ทท. จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหนวยใหสอดคลองกับการจัดและ 
การดําเนินงานของ ศบภ.กห. และเปนหนวยรับผิดชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการปองกัน แกไข บรรเทา 
ภัยพิบัติ และชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห.  
 ๒. ใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับหนวย จัดทําแผนการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกัน แกไข และ
บรรเทาภัยพิบัติ ท่ีเกิดจากสาธารณภัยและอุบัติภัย โดยการประสานงานกับฝายพลเรือนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
แผนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหนวย พรอมท้ังพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดังกลาว ใหมี 
ความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการปองกัน แกไข และบรรเทาภัยพิบัติ ของ กห. และ 
ใหติดตามสถานการณดานสาธารณภัยและอุบัติภัย พรอมท้ังรายงานเหตุการณดานสาธารณภัยและอุบัติภัย 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของหนวยในการปองกัน แกไข และบรรเทาภัยพิบัติให ศบภ.กห. ทราบอยางตอเนื่อง 
โดยหากมีกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนใหรายงานใหทราบในโอกาสแรก  
 ๓.  ให นขต.กห. และเหลาทัพ สนับสนุนกําลังพลและขอมูล รวมท้ังเครื่องมือและยุทโธปกรณ 
ท่ีจําเปน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการ ศบภ.กห. เม่ือไดรับการรองขอ 
 ๔. การปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณและเงินทดรองราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบและ
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนอํานวยการ 

ศบภ.สป. 
สวนบังคับบัญชา 

สวนสนับสนุน สวนปฏิบัติการ 

ศบภ.สป.(พ้ืนท่ีตางๆ) 

รูปที่๑๑ผังการจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศบภ.สป.)

๗๔ ๗๕
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รูปท่ี ๑๐  ผังการจัดศูนยบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศบภ.สป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

รูปท่ี ๑๑ ผังการจัดศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ศบภ.ทท.) 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย  

(ศบภ.บก.ทท.) 
 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก  
(ศบภ.ทบ.) 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพเรือ 
(ศบภ.ทร.) 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย  
กองทัพอากาศ 

(ศบภ.ทอ.) 
 

นขต.ทบ. 

มทบ. 

 

จทบ. 

ฉก.ในพ้ืนท่ี / 
หนวยทหารใน
พ้ืนท่ี 

หนวย ณ ท่ีต้ังตางจังหวัด 
และฝูงบินอิสระ ปฏิบัติ
ราชการสนาม 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย 
(ศบภ.ทท.) 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
หนวยขึ้นตรง 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

ทรภ. ๑, ๒, ๓  

ฐท.กท.  

กปช.จต.  

ทภ.๑,๒,๓,๔ 

นรข. 

ฉก.นย.ภต. 

รูปที่๑๒ผังการจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย(ศบภ.ทท.)

กองทพัไทย 
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บทที่ ๖ 
แนวความคิดในสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 นโยบายของกระทรวงกลาโหมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑.การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตองดำเนินการในลักษณะเชิงรุก ดวยการส่งเสริม

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ตามศักยภาพ ขีดความสามารถ และ

คุณลักษณะของแต่ละหน่วย เพื่อลดความสูญเสีย และผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง

เพื่อใหชุมชนสามารถปรับตัวต่อผลกระทบจากสาธารณภัยไดอย่างยั่งยืน

 ๒.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเปนตองสรางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งเนน

การบูรณาการทรัพยากรที่จำเปนต่างๆ ทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ใหสามารถนำมาใช

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินไดอย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ

 ๓.การจัดการในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะตองเปนเอกภาพ โดยมีผูบัญชาการ

เหตุการณ์เพียงคนเดียว ภายใตระบบการบัญชาการเหตุการณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติ

การช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยเปนไปไดอย่างทันเวลาและลดการสูญเสียใหไดมากที่สุด รวมทั้งใหประสานงาน

และวางแผนร่วมกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับตั้งแต่ภาวะปกติ

 ๔.นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ตองจัดใหมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่

ภาวะปกติและตองดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยของที่ตั้งหน่วยทหารรวมทั้งจัดเตรียมกำลังพล

และยุทโธปกรณ์ใหมีความพรอมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และเขาร่วมการฝกกับหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความพรอมและสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแต่ละหน่วย

 ๕.นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ตองจัดการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และใหความช่วยเหลือ

ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใหมีความเสียหายนอยที่สุดทั้งต่อกำลังพลและทรัพย์สิน

ของทางราชการรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดวย

 ๖.การสนับสนุนในหวงการฟนฟู ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเนนการซ่อมสรางและ

ฟนสภาพใหกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วหรือทำใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

 ๗.การเสริมสรางความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ตองดำเนินการใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนา

ใหการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ กห. และ ประเทศ มีมาตรฐานสากล ทั้งในดานการจัดการ

ดานบุคลากรและดานเครื่องมือ

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเปนระบบ

โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปจจัยต่างๆที่เปนสาเหตุของสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบลดความล่อแหลม

และลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบางใหมากที่สุด รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ชุมชน และสังคม

ใหสามารถรับมือและจัดการกับสาธารณภัยไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการไดโดยการพัฒนา

ระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน การพัฒนามาตรการการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยและการส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๗๖ ๗๗
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 กห. เปนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพรอมทั้งในดานกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์

ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อใหการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ

สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งใหสามารถใหการช่วยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติไดอย่างทันท่วงที และ

มีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดังนี้

 ๑.การสรางระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน

  ๑.๑ มอบหมาย ผูแทน กห. ในคณะกรรมการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอและ

จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด (กปภ.อ./

กปภ.จ.) รวมทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด (รายละเอียดตามผนวก ค) เพื่อการเขาถึง

ในแต่ละพื้นที่ และเกิดความเขาใจลักษณะความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแต่ละอำเภอและจังหวัดไดอย่างดี

ซึ่งจะทำใหการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงในแต่ละอำเภอและจังหวัดเปนไปไดอย่าง

มีประสิทธิภาพรวมทั้งนอมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน“เขาใจเขาถึงพัฒนา”ไปประยุกต์ใชในแต่ละพื้นที่ดวย

  ๑.๒ พัฒนาชุดประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและชุดประเมินสาธารณภัย ใหกับหน่วยทหาร

ในแต่ละระดับ ตามศักยภาพ ขีดความสามารถ และคุณลักษณะของหน่วย เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งกห.และสอดคลองกับมาตรฐานสากล

  ๑.๓ การจัดทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงการจัดทำ

ดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัยของหน่วย

 ๒.การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ๒.๑ การดำเนินการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เปนการดำเนินการในหวงก่อนเกิดภัย

เพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่างๆ ไดแก่ การกำหนดเขตพื้นที่ การกำหนด

มาตรฐานการก่อสรางการเสริมสรางความแข็งแรงของพื้นที่เสี่ยงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำการพัฒนา

บ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น การสรางความตระหนักเพื่อปองกันการติดต่อของเชื้อโรคและอื่นๆ และการออกกฏ

หรือระเบียบที่จำเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

  ๒.๒ การเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัย เปนการดำเนินการที่มุ่งเนนใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานมีองค์ความรู ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อใหพรอมที่จะรับมือกับสาธารณภัย

ไดแก่ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน การเขาร่วมและสนับสนุนการฝก

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการสนับสนุนการอพยพ การเตรียมการสนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนย์พักพิงการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรการเรียนรูสาธารณภัยการพัฒนาคลังขอมูลสาธารณภัยเพื่อใหพรอม

เชื่อมต่อกับคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การสนับสนุนการจัดตั้งคลังสำรองทรัพยากร และการจัดทำแผน

บริหารความต่อเนื่องของหน่วยดังนั้นศบภ.สป.ศบภ.บก.ทท.และศบภ.เหล่าทัพควรพิจารณาดำเนินการ

ดังนี้

   ๒.๒.๑ วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ในการเตรียมการ

ช่วยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานฝายพลเรือนเมื่อไดรับ

การรองขอ

   ๒.๒.๒ ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและเฝาระวัง รวบรวมสถิติขอมูลสาธารณภัยในพื้นที่

และข่าวสารขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินความเสี่ยงภัยและโอกาสที่จะเกิดภัยตามฤดูกาลในพื้นที่ รวมทั้งแจง



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

เตือนภัยจากสงครามใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ(บก.ปภ.ช.)ทราบในโอกาสแรก

ที่สามารถกระทำได

   ๒.๒.๓ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและ

องค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวของ ในการแบ่งมอบพื้นที่และงานที่จะใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนไป

โดยทั่วถึงและไม่ซ้ำซอนกัน

   ๒.๒.๔ เตรียมแผนการปฏิบัติ การฝกอบรม และใหความรูในดานการช่วยเหลือผูประสบ

ภัยพิบัติร่วมกับฝายพลเรือนตามหวงเวลาที่เหมาะสม

   ๒.๒.๕ จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช รวมทั้งระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ(ระบบหลักและระบบรองรวมถึงยามฉุกเฉิน)สำหรับการช่วยเหลือผูประสบภัยใหพรอมใชปฏิบัติงาน

ไดตลอดเวลา

   ๒.๒.๖ เขาร่วมการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอหรือจังหวัด

และการฝกซอมอื่นๆ ดานการบรรเทาสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับ

งบประมาณ)เพื่อใหกำลังพลมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามแผนฯ

   ๒.๒.๗ ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชนและองค์การสาธารณกุศล

ที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพและสนับสนุนการดำเนินการในการหลีกเลี่ยง

หรือลดผลกระทบต่างๆขณะเกิดภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด

  ๒.๓ กระบวนการแจงเตือนภัย โดยเฉพาะการเฝาระวัง ติดตามสถานการณ์ ให กรมอุทกศาสตร์

กองทัพเรือ เฝาระวัง และติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ

จัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารใหเพียงพอและใชการไดตลอดเวลา

โดยใหประสานงานอย่างใกลชิดกับกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัย โดยมีระดับ

ของระบบการเตือนภัยมีความหมายของสีในการเตือนภัยดังนี้



๗๘ ๗๙

สีแดง

สีสม

สีเหลือง

สีน้ำเงิน

สีเขียว

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู่แต่ในสถานที่

ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่กำลังควบคุม

สถานการณ์ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

หมายถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโนมที่สถานการณ์จะรุนแรง

มากขึ้นใหจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูลข่าวสารอย่างใกลชิด

ทุกๆ๒๔ชั่วโมง

หมายถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติใหติดตามขอมูลข่าวสารเปนประจำ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๗๘ ๗๙

 ๓.ส่งเสริมใหทุกภาคส่วนและทุกระดับสรางแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดย นขต.ศบภ.กห.

และ ศบภ.เหล่าทัพ สามารถสนับสนุนการสรางความเขมแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และ

การเสริมสรางความร่วมมือระหว่างทหาร และพลเรือน ทั้งภาครัฐ ภาคอกชน และภาคประชาสังคม ไดใน

ทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละหน่วยใหสามารถปฏิบัติงานไดอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเกิดสาธารณภัยซึ่งกระทบต่อพื้นที่ที่เปนที่ตั้งหน่วย ทั้งนี้ สนผ.กห. ในฐานะฝายเลขานุการ ศบภ.กห.

ทำหนาที่เปนหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทา

สาธารณภัยและอาจพิจารณาเสนอใหมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหารหรือศูนย์ปฏิบัติงาน

ร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร หรือศูนย์ประสานงานนานาชาติ เพื่อเปนการสนันสนุนการจัดการสาธารณภัย

ของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับซึ่งขึ้นอยู่กับ

ระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อดำเนินการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการ

สาธารณภัย รวมทั้งการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อทำความเขาใจต่อสถานการณ์ใหตรงกัน

โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.๒๕๕๐

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการปฏิบัติในหวงเกิดสาธารณภัย ซึ่งเปนการดำเนินการต่างๆ เพื่อ

ลดความรุนแรงของสาธารณภัยและการบรรเทาทุกข์ โดยใหความเร่งด่วนในการเขาระงับเหตุ และใหความช่วยเหลือ

ประชาชนไดแก่การแจงเตือนภัยและประเมินสถานการณ์การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการประชาสัมพันธ์

ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยการประกาศ

เขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การคนหาและกูภัย การอพยพ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

การรักษาความสงบเรียบรอยการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการประเมินความเสียหายและความตองการเบื้องตน

การรายงาน การรับบริจาค การประสานการปฏิบัติกับองค์กรสาธารณกุศล การประสานความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ และการขอใชเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งตาม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของการจัดการสาธารณภัยไว

๔ ระดับ ซึ่งการปรับระดับการจัดการสาธารณภัยใหเปนไปตามปจจัยและเงื่อนไขที่กำหนดไวใน

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๘อาทิพื้นที่ประสบภัยประชาชนที่รับผลกระทบความซับซอน

ของสถานการณ์ ศักยภาพดานทรัพยากร และการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย โดยการปฏิบัติของ

นขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพตามระดับการจัดการสาธารณภัยสรุปไดดังนี้

 ๑.การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ (สาธารณภัยขนาดเล็ก) ซึ่งมีผูอำนวยการทองถิ่น ผูอำนวยการ

อำเภอ ผูช่วยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร เปนผูควบคุมและสั่งการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ

ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หรือตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหรายงานผล

การปฏิบัติใหกับศบภ.(หน่วยตนสังกัด)และศบภ.กห.ทราบในโอกาสแรก

 ๒.การจัดการสาธารณภัยระดับ ๒ (สาธารณภัยระดับกลาง) ซึ่งมีผูอำนวยการจังหวัด และ/หรือ

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร เปน ผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ

ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด หรือตามที่ไดรับการรองขอ โดยใหรายงาน

ผลการปฏิบัติใหกับศบภ.(หน่วยตนสังกัด)และศบภ.กห.ทราบในโอกาสแรก



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

 ๓.การจัดการสาธารณภัยระดับ ๓ (สาธารณภัยระดับใหญ่) ซึ่งมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ (ผบ.ปภ.ช.) เปนผูควบคุมสั่งการและบัญชาการใหนขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพ

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และสนับสนุนส่วนราชการ

ในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด/ชาติ โดยมุ่งเนนการปฏิบัติตามการบัญชาการ

เหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ (ผบ.ปภ.ช.) และใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับ

ศบภ. (หน่วยตนสังกัด) และศบภ.กห.ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อ รมว.มท. (ผบ.ปภ.ช.) หรือ นรม. เพื่อตัดสินใจยกระดับ

ความรุนแรงของสถานการณ์

 ๔.การจัดการสาธารณภัยระดับ ๔ (สาธารณภัยขนาดรายแรงอย่างยิ่ง) นขต.ศบภ.กห. และ

ศบภ.เหล่าทัพ สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใหความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และ

สนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด/ชาติ โดยมุ่งเนน

การปฏิบัติตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)

ซึ่งมี นรม. หรือ รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ (ใชอำนาจตาม มาตรา ๓๑ แห่ง

พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐) รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมิน

สถานการณ์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อผูบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อตกลงใจในการใชกำลังพลและ

ยุทโธปกรณ์เขาแกไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเขาสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง

การจัดทำขอพิจารณาในการรับความช่วยเหลือจากกองทัพมิตรประเทศ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับ

ศบภ.(หน่วยตนสังกัด)และศบภ.กห.ทราบอย่างต่อเนื่อง

 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เมื่อมีการรองขอหรือประสานจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ใหการสนับสนุนและ

ดำเนินการดังนี้

 ๑.ดำเนินการใหความช่วยเหลือเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในระยะก่อนเกิดภัย หรือ

ขณะเกิดภัยใหเปนไปดวยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างเปนระบบเพื่อลดอันตรายความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการไดอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.ดำเนินการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามแผนหรือระเบียบปฏิบัติประจำ(รปจ.)ของหน่วย

ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวทางที่กำหนดไวตามประกาศกห.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใหความช่วยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 ๓.ใหศบภ.ทท.สนับสนุนการติดต่อสื่อสารใหกับศบภ.กห.รวมทั้งบูรณาการในการเชื่อมต่อระหว่าง

ศบภ.กห.,ศบภ.สป.,ศบภ.บก.ทท.และศบภ.เหล่าทัพกับบก.ปภ.ช.

 ๔.ในกรณีที่รัฐบาล ตกลงใจรับความช่วยเหลือทั้งทางพลเรือนและทางทหารจากต่างประเทศ ซึ่งมี

กระทรวงการต่างประเทศเปนช่องทางในการติดต่อหลักนั้น ศบภ.กห. อาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ระหว่างพลเรือนกับทหารหรือศูนย์ประสานงานนานาชาติ เพื่อเปนช่องทางในประสานงานการรับการช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทัพมิตรประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ศบภ.กห. อาจพิจารณามอบหมายให

ศบภ.บก.ทท.หรือศบภ.เหล่าทัพดำเนินการในแต่ละระดับไดตามความจำเปนและเหมาะสม

๘๐ ๘๑



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๘๐ ๘๑

 ๕.เมื่อสภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลว ใหหน่วยที่ไดรับมอบภารกิจเขาไปใหความช่วยเหลือผูประสบ

สาธารณภัย รายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและ

อุปสรรคหรือขอขัดของในดานต่างๆ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา จนถึง ศบภ.กห.

เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทำสถิติผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน

ในการช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแกไขขอบกพร่อง

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินต่อไป

 นอกจากนี้ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกำหนดแนวความคิด

เชิงกลยุทธ์การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไวดังนี้๑)มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน๒) เอกภาพการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน และ ๓) ความยืดหยุ่นของโครงสรางองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการ โดยการจัดทำแนวทาง

การปฏิบัติที่มีมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสากล การกำหนดบทบาทหนาที่ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

อย่างชัดเจน พรอมการจัดทำแผนรองรับตั้งแต่ภาวะปกติ ซึ่งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินตองมีความอ่อนตัว และปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไดอย่างดี ดังนั้นเพื่อให

การดำเนินการสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินในภาพรวมของกห.เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม

กับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหนขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพใหการสนับสนุนและ

ดำเนินการเมื่อไดรับการประสานจากกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)หรือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวของหรือตามสั่งการของรัฐบาลดังนี้

 ๑.สนับสนุนการสรางมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหมีรูปแบบ ระบบ และความเขาใจที่เปน

มาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับชาติ เพื่อใหการจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพื้นที่และ

ภารกิจไดทันท่วงที ภายใตระบบการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อหน่วยเขาปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ในแต่ละพื้นที่ โดยการจัดทำแนวทางการปฏิบัติของหน่วยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘

 ๒.สนับสนุนการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ อาทิ การสื่อสารและโทรคมนาคม

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน การกำกับและควบคุมพื้นที่ การบัญชาการ

เหตุการณ์ และ การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency Support  Function :

ESF)สำหรับการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร (สปฉ.๗)ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๘ ใหใชแผนบรรเทาสาธารณภัย กห. ๒๕๕๘ เปนแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร โดย นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ อาจพิจารณาจัดทำแผน

ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในสังกัด หรือ แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในแต่ละระดับตามความจำเปนและเหมาะสมต่อไปสำหรับการสนับสนุน

ส่วนงานอื่นๆใหนขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพเตรียมความพรอมในส่วนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุน

การจัดการในภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับทันต่อสถานการณ์เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอจากส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบภารกิจนั้นๆ ตั้งแต่การจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินดานนั้นๆ การจัดเตรียม

ดานกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ และการเขาร่วมการฝกซอมตามความเหมาะสม อาทิ ส่วนงาน

การแพทย์และสาธารณสุข ส่วนงานการคนหากูภัย ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี

และส่วนงานการต่างประเทศ



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

 ๓.สนับสนุนการเสริมสรางระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ เพื่อใหการจัดการในการบรรเทาทุกข์

ผูประสบภัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูประสบภัยสามารถไดรับการช่วยเหลืออย่างทันต่อสถานการณ์

ทั่วถึงและไม่ซ้ำซอน จึงให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ปฏิบัติตามระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศ กห. และ คำสั่ง สป.

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ในการประเมิน

ความเสียหายและความตองการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต

สถานการณ์ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น

ความช่วยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือดาน

สุขภาวะที่พักพิงและอุปกรณ์ยังชีพเปนตนนอกจากนี้ในการรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการใหกับหน่วยจึงควรทำความเขาใจกับผูบริจาคใหบริจาคผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก่อน

และควรแนะนำใหบริจาคเปนเงินแทนสิ่งของซึ่งจะช่วยลดภาระดานการจัดการสิ่งของบริจาคใหกับหน่วยงานได

และจะทำใหการช่วยเหลือผูประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิง

ชั่วคราวนั้น ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ พิจารณาจัดเตรียมพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดที่มี

ความเหมาะสม โดยพิจารณาวางแผนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวของตั้งแต่ระดับอำเภอ และจังหวัด

เพื่อกำหนดไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

 การฟนฟู 

 การฟนฟู เปนการปฏิบัติในหวงภายหลังภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง โดยมุ่งเนนการดำเนินการต่างๆ

เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และวิถีความเปนอยู่ของชุมชนในพื้นที่ประสบภัย ใหกลับ

เขาสู่ภาวะปกติโดยเร็วดวยการพัฒนาใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมโดยการนำปจจัยต่างๆในการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยมาช่วยรวมถึงการซ่อมสรางและการฟนสภาพซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายพลเรือน

เปนส่วนใหญ่ ไดแก่ การฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ (การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย การขนยายผูประสบ

ภัยพิบัติและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย การประกอบเลี้ยงอาหารแก่ผูประสบภัยพิบัติในระยะแรก

การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ การสำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำบัญชี

รายชื่อผูประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย การสงเคราะห์ผูประสบภัยพิบัติตามผลการสำรวจ การซ่อมแซม

ที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมในระยะแรก การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรางขวัญและ

กำลังใจของประชาชน การปองกันโรคระบาดในคนและสัตว์ การรื้อถอนหรือทำลายสิ่งปรักหักพัง การทำลาย

ลางวัตถุระเบิด และการลางสารพิษตกคางต่างๆ ) การฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน ไดแก่ การสำรวจความเสียหาย

ทุกดานอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย

เพื่อใหสามารถใชการไดตามปกติ หรือการพัฒนาใหดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยใหเปนไปตามที่รัฐบาล

มอบหมายแต่ละหน่วยงาน

 ๑.พัฒนาระบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย โดยการประเมินความเสียหายและ

ความสูญเสีย

 การฟนฟูใหนขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพใหการสนับสนุนและดำเนินการเมื่อไดรับการรองขอ

จากส่วนราชการที่เกี่ยวของหรือตามสั่งการของรัฐบาลดังนี้

๘๒ ๘๓
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 ๑.วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลและประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผูประสบ

ภัยพิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ หลังจากเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น

ในการใหความช่วยเหลือและฟนฟู

 ๒.จัดกำลังพลร่วมทำความสะอาด เก็บกูซากปรักหักพัง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆตามขีดความสามารถ

 ๓.ฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว

 ๔.การมอบสิ่งของที่จำเปนต่อการยังชีพใหแก่ผูประสบภัยพิบัติ

 ๕.สนับสนุนการขนยายผูประสบภัยพิบัติรวมถึงทรัพย์สินของผูประสบภัยพิบัติไปยังที่ปลอดภัยหรือ

กลับสู่สถานที่เดิม

 ๖.สำรวจและรวบรวมขอมูลความเสียหายทุกดาน เพื่อประโยชน์ในการใหความช่วยเหลือของ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบต่อไป 

 ๗.สนับสนุนตร.ในการรักษาความสงบเรียบรอยอำนวยความสะดวกดานการจราจรและความปลอดภัย

แก่บุคคลสถานที่และทรัพย์สิน

 ๘.ใหความรูเรื่องการสุขาภิบาลและการปองกันโรคระบาด

 ๙.ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแก่ประชาชนในพื้นที่

ประสบภัยพิบัติใหกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยใหสอดคลองกับการประชาสัมพันธ์หรือการแถลงข่าว

ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อไม่ใหประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปองกันการสรางข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ หรือความสงบเรียบรอย

ของสังคม

 ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในขั้น

การปฏิบัติเมื่อเกิดภัยและการฟนฟู ใหรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาโดยใชแบบรายงาน

การปฏิบัติงานช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกห.ตามผนวกแนบทายถึงศบภ.กห.

 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ภัยพิบัติ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น ไม่ไดส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น

แต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ดังนั้นการสรางความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึงเปนสิ่งที่จำเปน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

และเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ ดวยการพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถใหกับประเทศที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีมาตรฐานสากล

 ๑.การรับความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมจากต่างประเทศและการใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม

แก่ต่างประเทศ จำเปนตองมีแนวทางการปฏิบัติหรือขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน และสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลซึ่งกห.จะตองร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและ

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ในการจัดทำมาตรฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆรวมทั้งร่วมจัดการฝกระดับ

ประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) อย่างนอยปละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในส่วนของ กห. จึงให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ พิจารณาดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวของดังนี้
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  ๑.๑ สนับสนุนกำลังพลและขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทำมาตรฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ

เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ

  ๑.๒ สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งวางแผนดานงบประมาณเพื่อเขาร่วม

การฝกระดับประเทศของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.)อย่างนอยปละ๑ครั้ง

  ๑.๓ เตรียมการและวางแผนการเขาร่วมการฝกที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ของกำลังพล ในภารกิจการรับและใหความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติกับต่างประเทศ

ตามความเหมาะสมและจำเปน

  ๑.๔ จัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ใหพรอมปฏิบัติภารกิจการใหความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัตแก่ต่างประเทศโดยเฉพาะการคนหาและช่วยเหลือการใหบริการทางการ

แพทย์ฉุกเฉิน การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ การอพยพคนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยกลับประเทศ และการลำเลียง

ชุดใหความช่วยเหลือของไทยรวมทั้งวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติภายในของหน่วยเพื่อใหพรอมรับมอบ

ภารกิจจากรัฐบาล

 ๒.การประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรมณ จุดเดียว ในภาพรวมของประเทศ มี กระทรวง

การต่างเทศ เปนหน่วยรับผิดชอบหลัก สำหรับการเชื่อมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม

ณ จุดเดียว เขากับระบบคลังขอมูลสาธารณภัยแห่งชาติ มี กระทรวงมหาดไทยเปนหน่วยรับผิดชอบ โดยที่

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) จะใชระบบการประสานความช่วยเหลือ

ดานมนุษยธรรมณ จุดเดียว เปนหลักในการจัดการ การสั่งการ การติดตาม และการตรวจสอบ ทั้งการรับ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการใหความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ สำหรับในภาพรวมของกระทรวง

กลาโหม นั้น ศบภ.กห. จะเปนจุดประสานงานหลักโดย ศบภ.กห. จะประสานงานไปยัง ศบภ.บก.ทท.,

ศบภ.ทบ.,ศบภ.ทร.และศบภ.ทอ.ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถใชงานไดต่อไป

๘๔ ๘๕
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บทที่ ๗ 
การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 



 การบังคับบัญชา 

 ๑.สถานการณ์ก่อนเกิดสาธารณภัยใหปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาปกติ

 ๒. เมื่อเกิดสาธารณภัย และเปนการจัดการสาธารณภัย ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ ให นขต.ศบภ.กห.

และศบภ.เหล่าทัพ (รายละเอียดตามผนวกค)ซึ่งเขาไปสนับสนุนอำเภอหรือจังหวัดหรือกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

หรือ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บก.ปภ.ช.) แลวแต่กรณีนั้น ใหดำรงการควบคุม

บังคับบัญชาตามโครงสรางการจัดของ ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./ศบภ.เหล่าทัพ และ

ใหรายงานผลการปฏิบัติใหกับศบภ.กห.ทราบอย่างต่อเนื่อง

 ๓.การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๓  ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ที่จัดกำลังพลและ

ยุทโธปกรณ์เขาไปสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หรือ ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์อำเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือ ศูนย์บัญชการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

หรือ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บก.ปภ.ช.) แลวแต่กรณีนั้น ใหดำรงการควบคุมบังคับ

บัญชาตามโครงสรางการจัดของ ศบภ.กห./ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./ศบภ.เหล่าทัพ โดยให

หน่วยทหารต่างๆ ที่ไดรับมอบหมายในพื้นที่ประสบสาธารณภัยรายงานผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตนสังกัด)

และศบภ.กห.ทราบอย่างต่อเนื่อง

 ๔.การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๔ ซึ่งเปนสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรายแรงอย่างยิ่ง และ

มีนรม.หรือรองนรม.ที่ไดรับมอบหมายจากนรม.เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ใหนขต.ศบภ.กห.และศบภ.

เหล่าทัพดำรงการควบคุมบังคับบัญชาตามโครงสรางการจัดของศบภ.กห./ศบภ.สป./ศบภ.ทท./ศบภ.บก.ทท./

ศบภ.เหล่าทัพหรือศปก.เหล่าทัพรวมทั้งประสานการปฏิบัติอย่างใกลชิดกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนา

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)

โดยพิจารณาจัดนายทหารติดต่อหรือชุดประสานงานไปประจำ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหนาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติใหกับ ศบภ.(หน่วยตน

สังกัด)และศบภ.กห.ทราบอย่างต่อเนื่อง

 การติดต่อสื่อสาร 

 การติดต่อสื่อสารนับเปนปจจัยที่มีความสำคัญและจำเปนอย่างยิ่งในการประสานการปฏิบัติของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของในการใหความช่วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไดแก่ การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการพลเรือนหรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ และระหว่างหน่วยทหารกับ

หน่วยทหาร เปนตน ถาระบบการสื่อสารมีความแน่นอน รวดเร็ว เชื่อถือได และเปนระบบเดียวกัน จะทำให

การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารในระหว่างการปฏิบัติ ณ ที่เกิดเหตุ

ของหน่วยใหความช่วยเหลือจะตองสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันไดตลอดเวลา หากการติดต่อสื่อสาร

มีขอจำกัด ลมเหลว หรือล่าชา จะก่อใหเกิดผลเสียหายอย่างรายแรงในการประสานงานเพื่อระดมความช่วยเหลือ

อาจก่อใหเกิดความสับสน วุ่นวาย ไม่ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายและมีขอผิดพลาด ดังนั้น การเชื่อมโยง
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ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานใหใชงานไดขณะเกิดภัยโดยใหศบภ.ทท.รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์การ

สื่อสาร กห. เพื่อสนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ในการจัดการ

สาธารณภัย รวมทั้งการเชื่อมระบบติดต่อสื่อสารที่เอื้ออำนวย มีความอ่อนตัว สามารถติดต่อประสานงาน

ควบคุม สั่งการ รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติของกองอำนวยการ หน่วยงาน และฝายต่างๆ

ที่เกี่ยวของไดตั้งแต่ในภาวะปกติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 วัตถุประสงคของการจัดระบบการติดต่อสื่อสารในการจัดการสาธารณภัย 

 เพื่อสถาปนาและดำรงการติดต่อสื่อสารในการอำนวยการใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ โดยใช

เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของหน่วยเปนสื่อในการติดต่อประสานงานสั่งการ รายงานอำนวยการ และควบคุม

การปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยกับหน่วยงานภายใน กห. ส่วนราชการ หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ

ในพื้นที่รวมทั้งกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.) 

 การดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบดวย

 ๑.หลักการปฏิบัติ

  ๑.๑การติดต่อสื่อสารจะตองสามารถดำรงการติดต่อไดตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ตั้งแต่ในภาวะปกติโดยใชเครื่องมือสื่อสารหลักประเภทโทรคมนาคมซึ่งมีหลายระบบและสามารถใชทดแทนกันได

  ๑.๒ ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความรวดเร็วและถูกตองในการติดต่อ

สื่อสารดวยเสมอ

  ๑.๓ ให ศบภ.ทท. โดย สส.ทหาร ดำเนินการฝกอบรม ใหความรูแก่กำลังพลในการใชเครื่องมือ

สื่อสาร และจัดระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยใหสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรับผิดชอบหลักในการติดต่อ

สื่อสารหรือติดต่อกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของไดอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๔ ให ศบภ.ทท. โดยสส.ทหารจัดทำคำแนะนำปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.) ฉบับใชร่วม เพื่อใช

เปนคำแนะนำหลักในการติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เกิดสาธารณภัย

 ๒.การปฏิบัติในการดำเนินการติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดการสาธารณภัยดังนี้

  ๒.๑ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ ดำรงการติดต่อสื่อสารกับ ศบภ.กห. และ

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บก.ปภ.ช.)ตั้งแต่ภาวะปกติ

  ๒.๒ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ พัฒนาศักยภาพของระบบ เครื่องมือ และบุคลากร

ในการติดต่อสื่อสารร่วมกับเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมและข่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถ และจัดระบบข่ายการสื่อสารสำรอง รวมทั้งพิจารณาใชประโยชน์ จากข่ายการสื่อสารของ

ชมรมวิทยุอาสาสมัครตลอดจนชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นในทองถิ่น

 ๓. ระบบการติดต่อสื่อสาร ในการจัดการสาธารณภัย การติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการต่างๆ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก กห. ใหใชระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ และโทรสาร

เปนหลัก โดยใหศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับจัดทำผังการติดต่อสื่อสาร โดยปรับปรุงใหมีความถูกตอง

และทันสมัยตลอดเวลา สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการกรณีฉุกเฉินใหเปนไปตาม

ระบบที่กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) กำหนด รวมทั้งใหวาง

ระบบการสื่อสารหลักและสื่อสารรองไวตั้งแต่ในภาวะปกติ หากเปนการติดต่อโดยใชเครื่องมือสื่อสารประเภท

วิทยุของทหารใหกำหนดความถี่หลักและความถี่รองในข่ายวิทยุไวดวย

๘๖ ๘๗
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 ๔.ในการจัดการสาธารณภัยระดับ๓ขึ้นไปใหศบภ.ทท.โดยสส.ทหารเปนหน่วยรับผิดชอบหลัก

ในการจัดระบบการติดต่อสื่อสารสนับสนุน ศบภ.กห. ตามที่ไดรับการประสานจากฝายเลขานุการ ศบภ.กห.

โดยใหพิจารณาจัดตั้งศูนย์การสื่อสารกห.เพื่อการจัดการสาธารณภัยไดตามความจำเปนและเหมาะสม

 ๕. พิจารณาใชระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย รวมถึงระบบสื่อสารและสารสนเทศ

ของสป.,บก.ทท.และเหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการสาธารณภัยตามความจำเปนและเหมาะสม

รูปที่๑๓ผังการติดต่อสื่อสารของศบภ.กห.

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๗๕  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๑๒  ผังการติดตอสื่อสารของ ศบภ.กห.  

ศบภ.ทอ. 
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๓๓ 
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๓๔ 
โทร.ทหาร ๕๑ ๔๓๖๙๔  
             ตอ  ๒๐๓๘ 

 

ศบภ.กห. 
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๖๐๖ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๓๒ 
โทร.ทหาร ๕๒ ๕๓๑๖๒ 

 

ศบภ.บก.ทท. 
โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๘๘ 
โทรสาร ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๘๙ 
โทร.ทหาร ๕๗ ๕๑๕๐๐ 

 

ศบภ.ทบ. 
 โทร. ๐ ๒๒๙๗  ๗๖๔๘-๙ 
 โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๕๒๗ 
            ๐ ๒๒๙๗ ๗๖๐๙ 
 โทรทหาร  ๕๓ ๒๒๑๐๓ 

 

 

ศบภ.ทร. 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๓๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ 
โทรทหาร  ๕๒ ๓๒๕๐๔ 

 
 

ศบภ.สป. 
โทร. ๐  ๒๖๒๒   ๓๖๐๖ 
โทรสาร ๐  ๒๒๒๔   ๒๐๓๒ 
โทรทหาร  ๕๒ ๕๓๑๖๒ 

ปภ. 
โทร./โทรสาร 
๐ ๒๒๔๑ ๗๔๕๐ -๖  

สายดวน ปภ. ๑๗๘๔ 
 

นอกเวลาราชการ  
๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒ 

นอกเวลาราชการ  
๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒ 

นอกเวลาราชการ  
๐ ๒๕๓๔ ๑๗๐๐ ตอ่ ๒๕ 

โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๑๖ 
โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๑๕๐๐ 
โทรสาร. ๐ ๒๕๗๒ ๑๓๗๙ 
โทรทหาร ๕๘ ๒๑๓๗๗ 

๒๐๙๖ 
๘๖๔๓ 

๓๐๒๒ 
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ก

บทที่ ๘ 
งบประมาณและการเงิน 



 ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหหน่วยงานระดับกระทรวง และ

ระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำป เพื่อดำเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งมีเปาหมาย

ในการพัฒนาศักยภาพของสังคมและทองถิ่นมุ่งไปสู่ “การรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” (Resilience)

กห. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

จึงตองเตรียมการทั้งดานกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ใหพรอมรับมือกับสาธารณภัยประเภทต่างๆ

และดำเนินการต่างๆ เพื่อการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย ดังนั้น นขต.ศบภ.กห. และ

ศบภ.เหล่าทัพ ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอตั้งไวในงบประมาณรายจ่ายประจำป

ของส่วนราชการ โดยบรรจุแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปของหน่วยเพื่อให

การนำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๘ไปสู่การปฏิบัติย่างเปนรูปธรรม

 กรณีที่นขต.ศบภ.กห.และศบภ.เหล่าทัพใดมีความจำเปนตองใชจ่ายงบประมาณนอกเหนือจากที่ไดรับ

การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวไม่เพียงพอที่จะดำเนินการและมีความจำเปนเร่งด่วนใหหน่วย

เสนอขอใชจ่ายจากใชเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนเฉพาะกรณีที่มีความจำเปน

และเร่งด่วนที่จะตองรีบดำเนินการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการใหบริการต่อสาธารณชน

โดยใหหน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมผ่านสายงานงบประมาณมายังสงป.กห.เพื่อดำเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติใชเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

โดยจะเสนอขอความเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จาก สนผ.กห./ฝายเลขานุการ ศบภ.กห. ก่อนสรุป

นำเรียนรมว.กห.เพื่อกรุณาพิจารณาใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ โดยทางราชการไดประกาศเปน

“เขตใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” แลว และกรณีที่มีความจำเปนเพื่อช่วยเหลือผูประสบ

ภัยพิบัติ ซึ่ง กห. ไดรับการรองขอหรือถูกสั่งการ ให นขต.ศบภ.กห. และ ศบภ.เหล่าทัพ สามารถดำเนินการ

ใหความช่วยเหลือไดโดยตรง และใหดำเนินการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กค. ว่าดวย

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติมจากครม.

ตามที่ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณหรืองบอื่นๆ สำหรับการใชจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ กห. จะตองถือปฏิบัติตามประกาศ กห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การใหความช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน











๘๘



ภาคผนวก 



ก



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๗๘  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 

ผนวก ก 
แผนที่แสดงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

ความเส่ียงจากอุทกภัย 

 

รูป ก – ๑ ภาพแสดงการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมขังระหวางป พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ โดย GISTDA รูป ก - ๑ ภาพแสดงการวิเคราะหพื้นที่น้ำท่วมขังระหว่างป พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ โดย GISTDA 

หมายเหตุ ขอมูลเพิ่มเติมตรวจสอบไดที่ http://flood.gistda.or.th/สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดอื่นๆอาทิ

จังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบไดที่http://cendru.eng.cmu.ac.th/cmflood/map.html

๙๑

ผนวก ก 
แผนที่แสดงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

ความเสี่ยงจากอุทกภัย 



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๘๐  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 
ความเส่ียงจากภัยแผนดินไหว 

 
รูป ก – ๒ ภาพแสดงความเสี่ยงจากภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 

หมายเหต ุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี 
รูป ก - ๒ ภาพแสดงความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

หมายเหตุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี



๙๒ ๙๓

ความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว 




แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๙๒ ๙๓

 นอกจากนี้สิ่งที่จะเปนประโยชน์เพิ่มเติม ในการวางแผนการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่ไดรับจาก

ภัยแผ่นดินไหว คือ ภาพรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เนื่องจากจำนวนที่แน่ชัดของรอยเลื่อนมีพลังยังมี

ความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเลื่อนในประเทศไทย สำหรับกรมทรัพยากรธรณี

ระบุว่าประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลัง๑๔รอยเลื่อน(มีนาคม๒๕๕๕)ดังแสดงในรูปก-๓ไดแก่รอยเลื่อน

แม่จันแม่อิงแม่ฮ่องสอนพะเยาแม่ทาปวเถินอุตรดิตถ์เมยเพชรบูรณ์ศรีสวัสดิ์เจดีย์สามองค์ระนองและ

คลองมะรุ่ย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนที่สำคัญได ๓ แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ คือ

๑) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต ๒) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวใน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใตและ๓)กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๘๑  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 นอกจากนี้สิ่งท่ีจะเปนประโยชนเพ่ิมเติม ในการวางแผนการปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีไดรับจาก 
ภัยแผนดินไหว คือ ภาพรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เนื่องจากจํานวนท่ีแนชัดของรอยเลื่อนมีพลังยังมีความเห็น 
ท่ีแตกตางกันในกลุมนักวิชาการท่ีทําการศึกษาวิจัยเลื่อนในประเทศไทย สําหรับกรมทรัพยากรธรณีระบุวา ประเทศไทย 
มีรอยเลื่อนมีพลัง ๑๔ รอยเลื่อน (มีนาคม ๒๕๕๕) ดังแสดงในรูป ก – ๓ ไดแก รอยเลื่อนแมจัน แมอิง แมฮองสอน พะเยา 
แมทา ปว เถิน อุตรดิตถ เมย เพชรบูรณ ศรีสวัสดิ์ เจดียสามองค ระนอง และคลองมะรุย ซ่ึงสามารถจัดกลุม 
รอยเลื่อนท่ีสําคัญได ๓  แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนท่ี คือ ๑) กลุมรอยเลื่อนท่ีวางตัวในแนว 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ๒) กลุมรอยเลื่อนท่ีวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และ  
๓) กลุมรอยเลื่อนท่ีวางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต 

 
รูป ก – ๓ ภาพแสดงจุดศูนยกลางแผนดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 

หมายเหต ุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี 
รูป ก - ๓ ภาพแสดงจุดศูนยกลางแผนดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 

หมายเหตุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ความเสี่ยงจากภัยดินโคลนถล่ม 

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๘๒  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 
ความเส่ียงจากภัยดินโคลนถลม 

  
รูป ก – ๔ ภาพแสดงความเสี่ยงจากภัยดินโคลนถลมในประเทศไทย 

หมายเหต ุขอมูลจาก กรมทรัพยากรธรณี สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงระดับจังหวัด ๑๗ จังหวัด สามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=landslide_province 

รูป ก - ๔ ภาพแสดงความเสี่ยงจากภัยดินโคลนถล่มในประเทศไทย 

หมายเหตุ ขอมูลจาก กรมทรัพยากรธรณี สำหรับพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัด ๑๗ จังหวัด สามารถดูเพิ่มเติมไดที่

http://www.dmr.go.th/main.php?filename=landslide_province



๙๔ ๙๕



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๙๔ ๙๕

ความเสี่ยงจากไฟปา 

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๘๓  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 
ความเส่ียงจากไฟปา 

 

รูป ก – ๕ ภาพแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดไฟปาในประเทศไทย 

หมายเหต ุขอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
รูป ก - ๕ ภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปาในประเทศไทย 

หมายเหตุขอมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปาและพันธุ์พืช



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ความเสี่ยงจากหลุมยุบ 

            แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘  หนาท่ี  ๘๔  ของ  ๑๒๖  หนา  

   

 

ความเสี่ยงจากหลุมยุบ 

 
รูป ก – ๖ ภาพแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดหลุมยุบในประเทศไทย 

หมายเหต ุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี 
รูป ก - ๖ ภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบในประเทศไทย 

หมายเหตุขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี

๙๖ ๙๗



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๙๖ ๙๗

ผนวก ข 
นิยามศัพท และคำจำกัดความ 

 ภัยประเภทต่างๆ  

 สาธารณภัย (Disaster)หมายถึงอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแลงโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์

โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ

การก่อวินาศกรรมดวย(มาตรา๔พ.ร.บ.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

 ภัยพิบัติไดมีการกำหนดความหมายไวดังนี้

 ๑. อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัยภัยแลงภาวะฝนแลง ฝนทิ้งช่วงภัยจากลูกเห็บภัยจากไฟปาภัยที่เกิด

จากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดผิดปกติภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจาก

การกระทำของผูก่อการราย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมี

บุคคลหรือสัตว์ทำใหเกิดขึ้น ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อใหเกิดความเสียหาย

แก่ทรัพย์สินของประชาชน(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๖)

 ๒.อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติหรือมีผูทำใหเกิดขึ้น ซึ่งก่อใหเกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อใหเกิดความเสียหาย

แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒)

 อุทกภัย (Flood) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ

น้ำฝนมากจนทำใหมีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ

การระบายน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยการปดกั้นการไหลของน้ำ

ตามธรรมชาติทั้งเจตนาและไม่เจตนาจนเปนอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดลอม

 น้ำท่วมขัง/น้ำลนตลิ่ง (Inundation/Over Bank Flow)หมายถึงสภาวะน้ำท่วมหรือสภาวะน้ำลนตลิ่ง

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเปนค่อยไป อันเปนผลจากการเกิด

ฝนตกหนักณบริเวณนั้นๆติดต่อกันเปนเวลาหลายวันมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและบริเวณชุมชน

เมืองใหญ่ๆน้ำท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทายน้ำและแผ่เปนบริเวณกวางเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำไดทัน

 น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจาก

ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือตานน้ำนอยหรืออาจเกิดจาก

สาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น

ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ

ตนน้ำที่อยู่ห่างออกไปการเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสที่จะปองกัน

และหลบหนีจึงมีนอย

 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow)หมายถึงปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือ

หินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ำกว่าภายใตอิทธิพลแรงโนมถ่วงของโลก และการมีน้ำเปนตัวกลางทำให



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ

ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณน้ำฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรือ

ภูเขาไฟระเบิดการเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาตนไมบานเรือนรถยนต์สิ่งปลูกสรางอื่นๆชำรุดหรือ

พังทลาย และยังอาจทำใหช่องเปดของสะพานและแม่น้ำลำคลองอุดตันจนเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัยขึ้นได

ในเสนทางการเคลื่อนตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวเปนอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดลอม

 พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) หมายถึง พายุหมุนที่เกิดขึ้นในน่านน้ำเขตรอน มีความ

กดอากาศที่ศูนย์กลางของพายุต่ำมาก และมีลมพัดเวียนเปนรูปกนหอยเขาหาศูนย์กลางของพายุใน

ชั้นบรรยากาศระดับล่างแบบทวนเข็มนาฬกา โดยสามารถแบ่งชนิดของพายุตามความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหา

ศูนย์กลางเปน๓ระดับคือ๑)พายุดีเปรสชั่นมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนย์กลางไม่ถึง๖๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒) พายุโซนรอนหรือพายุไซโคลน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนย์กลาง ๖๓ - ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ

๓)พายุไตฝุนหรือพายุไซโคลนกำลังแรงเปนพายุที่มีความแรงลมสูงสุดใกลศูนย์กลางมากกว่า๑๑๗กิโลเมตร

ต่อชั่วโมงส่วนชื่อพายุที่เรียกแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิดของพายุกล่าวคือในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ

ดานตะวันออก รวมทั้งทะเลจีนใตจะเรียก พายุโซนรอนและไตฝุน ส่วนในมหาสมุทรอินเดียเหนือ รวมทั้ง

อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันจะเรียกพายุไซโคลน

 คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surge) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพรอมกับพายุหมุนเขตรอนที่มี

ความแรงลมมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ำลงบริเวณใกล

ศูนย์กลางของพายุพรอมกับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเขาหาฝง ก่อใหเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝงทะเล

ใกลศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงที่เปนดานรับลม ระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ

ความแรงลมของพายุสภาพภูมิประเทศและขนาดของชุมชน

 พายุฤดูรอน (Thunderstorms) หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดต่อกัน

หลายวันและเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศรอน

จะทำใหอากาศรอนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ว เกิดเปนเมฆและพายุฟาคะนอง

ที่มียอดเมฆสูงมาก(เมฆคิวมูโลนิมบัส)เกิดพายุฟาคะนองลมกระโชกแรงฟาผ่าและมักมีลูกเห็บตกตามมาดวย

พายุฤดูรอนมักเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพื้นที่ไม่เกิน

๒๐-๓๐ตารางกิโลเมตรแต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสรางความเสียหายเมื่อมีความแรงลมตั้งแต่๕๐กิโลเมตร

ต่อชั่วโมงขึ้นไป

 ลูกเห็บ (Hail)หมายถึงกอนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งซึ่งมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนเกิดจากละอองหยาดฝน

ซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน(ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง)ปะทะกับวัตถุแข็งเช่นผงฝุน

หรือ กอนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแลว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆ และกลายเปนกอนลูกเห็บ

ซึ่งมักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน

 วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน (Storm Caused by Tropical Cyclone)หมายถึงความเสียหาย

ของอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งก่อสรางต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียน

เขาหาศูนย์กลางของพายุภัยดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวเสนทางเดินของพายุโดยปกติจะมีความกวาง๕๐-๑๐๐

กิโลเมตรขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของพายุแต่ละลูกโดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนย์กลาง

ที่พายุเคลื่อนผ่าน

๙๘ ๙๙



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘๙๘ ๙๙

 วาตภัยจากพายุฤดูรอน (Storm Caused by Thunderstorms) หมายถึง ความเสียหายของ

อาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งก่อสรางต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณแคบๆ จากลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฝน

ฟาคะนอง หรือลูกเห็บ (Hail) มักเกิดในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งบ่อยครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง

 อัคคีภัย (Fire) หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดต่อลุกลาม

ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง

หนุนเนื่องหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น

 ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายหมายถึงภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลเพลิงไหม

และการระเบิดซึ่งเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีการเก็บการใชการบรรจุและการขนส่งทั้งที่เคลื่อนที่ไดและไม่ได

 สารเคมีและวัตถุอันตรายหมายถึงวัตถุที่ระเบิดได (อาทิกระสุนปนดินระเบิดดินปนตัวจุดระเบิด

พลุแกปประทัดและดอกไมไฟเปนตน)กาซ(อาทิกาซหุงตมกาซไฮโดรเจนกาซบิวเทนกาซคลอรีนและ

กาซแอมโมเนียเปนตน)ของเหลวไวไฟ(อาทิบิวเทนเมทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันเปนตน)

ของแข็งไวไฟ (อาทิ กำมะถัน ฟอสฟอรัส และลิกไนต์ เปนตน) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค วัสดุกัมมันตรังสี (อาทิ โคบอล - ๖๐ และเรเดียม - ๒๒ เปนตน) สารกัดกร่อน

สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายได อาวุธเคมี สารเคมีพิษ สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ องค์ประกอบหลัก

ของระบบเคมีที่มีองค์ประกอบทวิภาคหรือพหุภาคและอาวุธชีวภาพ

 ภัยจากการคมนาคมขนส่ง หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหล

ของน้ำมันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้ำรวมถึงการเททิ้งน้ำมันหรือของเสียในแม่น้ำหรือทะเล

 ภัยแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอยหรือฝนไม่ตก

เปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช พืชพันธุ์ไมต่างๆ

ขาดน้ำไม่สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกวางขวางรุนแรง

ต่อประชาชน

 ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส

และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนไดรับผลกระทบอย่างรุนแรงและกวางขวาง

 ไฟปา หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้

ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในปาธรรมชาติหรือสวนปา

 หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุน ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะ

ที่อากาศปด

 การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม การเผาไหม หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่

เปดโล่งโดยที่ฝุนควันกาซและสารพิษอื่นจากการเผาไหมสามารถแพร่กระจายไปไดในบรรยากาศ

 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อนตัว

ของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำที่ไม่ก่อใหเกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้ง

ก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนก่อใหเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได

 อาคารถล่มหมายถึงอาคารและสิ่งปลูกสรางไดแก่ตึกบานโรงเรือนรานแพคลังสินคาสำนักงาน
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ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเปนผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจทำใหเกิดความเสียหาย

หรือพังทลายลงมาได

 สึนามิ หมายถึง คลื่นยักษ์ คำว่า สึนามิเปนภาษาญี่ปุน แปลว่า คลื่นท่าเรือ ซึ่งสามารถ แบ่งไดเปน

๒ ประเภท ไดแก่ ๑) คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกลๆ ชายฝงและเคลื่อนเขาถล่ม

ชายฝงอย่างทันทีทันใดและ๒)คลื่นสึนามิที่เดินทางขามทวีป(DistanceTsunami)มักจะเกิดจากแผ่นดินไหว

ที่ค่อนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝงที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุ

ของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และดาวเคราะห์นอยตกลงสู่

มหาสมุทร

 โรคระบาดในมนุษย หมายถึง การจำแนกโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะ

เวลาหนึ่งในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไวโดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีตโรคนั้นอาจเปนโรคติดต่อ

ทางสัมผัสหรือไม่ก็ไดแต่ส่งผลต่อชีวิตความเปนอยู่ของประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ใกลเคียง

 ภัยดานความมั่นคงหมายถึงภัยที่จะก่อใหเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

 ภาวะปกติ หมายถึง ภาวะที่ประเทศปราศจากภัยจากการกระทำของศัตรูภายในประเทศ หรือภัย

จากการรุกรานจากภายนอกประเทศ

 ภาวะไม่ปกต ิ หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระทำของศัตรูอย่างรุนแรง

ภายในประเทศ หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ จนถึงขั้นที่ตองมีการระดมสรรพกำลังของชาติ และ

รวมถึงการรบการสงคราม

 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหมายถึงการดำเนินการเพื่อปองกันควบคุมแกไขและ

ฟนฟูสถานการณ์ใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อใหเกิด ความไม่สงบสุข

ทำลายหรือทำความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐใหกลับสู่สภาวะปกติเพื่อใหเกิด

ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

 ฉุกเฉิน หมายถึง เกิดขึ้นโดยปจจุบันทันด่วนหรือเปนที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลและ

จำเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน (ระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๖)

 สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนหรือเปนภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำใหประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ใน

ภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการรายตามประมวลกฎหมายอาญาการรบหรือ

การสงครามซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครอง

สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจาก

ภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและรายแรง 

 ภัยพิบัติฉุกเฉินหมายถึงสถานการณ์ที่ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได(AADMER)

 ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ (มาตรา ๔ พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

๑๐๐ ๑๐๑
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 การก่อวินาศกรรมหมายถึงการกระทำใดๆอันเปนการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน

การประทุษรายต่อบุคคลอันเปนการก่อใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยมุ่งหมายที่จะก่อใหเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ(มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.๒๕๕๐)

 การก่อการราย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่สรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือ

เพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศใหกระทำหรือละเวนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

อันก่อใหเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญ

 การก่อการรายสากล หมายถึง การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไข

ขอเรียกรองทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ำเขตแดนหรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น

การกระทำนั้นอาจเปนไปโดยเอกเทศปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆหรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรูเห็นก็ได

เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติ

ทั้งดานการเมืองและการปองกันประเทศการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ

 การดำเนินการและการปฏิบัติ 

 การป้องกันหมายถึงมาตรการและกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นล่วงหนาทั้งทางดานโครงสรางและที่มิใช่

ดานโครงสรางเพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย

 การลดผลกระทบ หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ

จากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อใหเกิดสาธารณภัย

 การเตรียมความพรอม หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการล่วงหนาก่อนเกิดสาธารณภัย

เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยไดอย่าง

ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการดานต่างๆ เพื่อรับผิดชอบ

ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ

 การฟนฟู หมายถึง การฟนฟูสภาพเพื่อทำใหสิ่งที่ถูกทำลายหรือไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย

ไดรับการช่วยเหลือ แกไขใหกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีวิต

ตามสภาพปกติไดโดยเร็ว

 การจัดการภัยพิบัติ หมายถึง การดำเนินการต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ

เพื่อควบคุมภัยพิบัติและเพื่อจัดทำกรอบการใหความช่วยเหลือบุคคลและ/หรือชุมชนที่อยู่ในอันตรายใหหลีกเลี่ยง

ลดและฟนตัวจากผลกระทบจากภัยพิบัติ(AADMER)

 การใหความช่วยเหลือหมายถึง การดําเนินการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจำเปน

และเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในทองที่หนึ่งทองที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แต่มิไดมุ่งหมายที่จะชดใชความเสียหายใหแก่ผูใด (ระเบียบ กค. ว่าดวย

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๖)

 การใชจ่ายเงินทดรองราชการ หมายถึง การใชจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินสำหรับค่าใชจ่ายที่จำเปนในการดำรงชีพและความเปนอยู่ของประชาชน หรือเปนการซ่อมแซม

ใหคืนสู่สภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไม่สามารถใชจ่ายเงินทดรองราชการ

เพื่อสรางสิ่งก่อสรางหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสรางใหม่ได (ระเบียบ กค. ว่าดวยเงินทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๖)

 ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ หมายถึง ความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายหรือคาดว่าจะมีความเสียหาย

ทั้งในชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ความเปนอยู่ธุรกิจทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน

ผลกระทบมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติหรือมนุษย์และสภาวะที่มีความเปราะบาง(AADMER)

 การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ หมายถึง องค์ประกอบของกรอบความคิดที่พิจารณาว่าจะลด

ความเปราะบางและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่มีต่อสังคมทั้งหมดลงไดการหลีกเลี่ยงโดยการปองกันหรือกำหนด

ขอบเขตโดยการบรรเทา และการเตรียมพรอมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ ภายใตการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(AADMER)

 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน หมายถึง การเตรียมตนเอง และการเตรียมชุมชนใหมี

ความพรอมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยไดรับผลกระทบนอยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยไดอย่างสงบสุขและ

พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด

 การแจงเตือนภัยล่วงหนา หมายถึง การสื่อสารเพื่อแจงขอมูลและข่าวสารเพื่อเตือนภัยอย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีโอกาสและเวลาเพียงพอในการรับมือกับ

ภัยพิบัติการแจงเตือนภัยจะตองดำเนินการผ่านองค์การองค์กรสถาบันหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายเท่านั้น

 องคการ องคกร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล ผูที่เกี่ยวของ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งองค์กรความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคที่ก่อตั้งเมื่อ๘สิงหาคมพ.ศ.๒๕๐๕โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพ

 ศูนยประสานงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อการช่วยเหลือดาน

มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 

on Disaster Management : AHA Center) หมายถึง ศูนย์ประสานงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใหมีบทบาท

หนาที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆในการจัดการภัยพิบัติบนพื้นฐาน

ของการดำเนินการโดยประเทศสมาชิกก่อนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 รัฐสมาชิกหมายถึงประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต(AADMER)

 ภาคี หมายถึง รัฐสมาชิกที่ไดใหความเห็นชอบต่อพันธกรณีภายใตขอตกลงอาเซียนว่าดวย การจัดการ

ภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉิน(AADMER)

 ภาคีผูรับ หมายถึง ภาคีซึ่งยอมรับขอเสนอที่จะใหความช่วยเหลือจากผูใหทั้งหลายเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ฉุกเฉิน(AADMER)

 ภาคีผูขอ หมายถึง ภาคีที่ขอความช่วยเหลือจากอีกภาคี หรือหลายภาคีเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

(AADMER)

 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่

หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น(มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

๑๐๒ ๑๐๓



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘ หนาที่ของหนา๑๓๘

องคกรที่มิใช่รัฐ (Non GovernmentOrganization : NGO) คือ องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาค

ธุรกิจที่แสวงหากำไร ซึ่งก่อตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคล ที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะเขามามีส่วนร่วม

ในการแกไขปญหาสังคมโดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกข์ยาก

อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา

องคกรภาคประชาสังคม(CivilSocietyOrganization:CSO)หมายถึงองค์กรหรือองค์การอิสระ

ที่ไม่ขึ้นกับรัฐไดแก่กลุ่มชุมชน(CommunityGroups)องค์กรที่มิใช่รัฐ(NGO)สหภาพแรงงาน(LaborUnions)

องค์กรเพื่อการกุศล (Charitable Organizations) องค์กรที่มีความเชื่อเปนพื้นฐาน (Faith-based

Organizations)สมาคมตามสาขาอาชีพ(ProfessionalAssociations)และมูลนิธิ(Foundations)เปนตน

ผูใหความช่วยเหลือหมายถึงรัฐองค์การระหว่างประเทศและนิติบุคคลหรือบุคคลที่เสนอและ/หรือ

ใหความช่วยเหลือแก่ภาคีผูรับหรือภาคีที่ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน(AADMER)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง นิติบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่าที่ไดรับมอบหมายและอำนาจจากแต่ละ

ภาคี ใหปฏิบัติการในนาม ในการอนุวัติขอตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์

ฉุกเฉิน(AADMER)

หน่วยงานประสานงานหลักระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานที่ไดรับมอบหมาย และอำนาจจากภาคี

ที่จะเปนผูมีหนาที่รับและส่งขอมูล ภายใตขอตกลงอาเซียนว่าดวยการจัดการภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ์

ฉุกเฉิน(AADMER)

องคกรปกครองส่วนทองถิ่นหมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง (มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

องคกรปกครองส่วนทองถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมืองพัทยา และ

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร(มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หมายถึง กองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยากองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร/สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

ผูอำนวยการหมายถึงผูอำนวยการกลางผูอำนวยการจังหวัดผูอำนวยการอำเภอผูอำนวยการทองถิ่น

และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร(มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐)

ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ หมายถึง ผูอำนวยการจังหวัด รองผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ

ผูอำนวยการทองถิ่นผูช่วยผูอำนวยการทองถิ่นและผูอำนวยการกรุงเทพมหานครรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร

ผูช่วยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร

เจาพนักงานหมายถึงผูซึ่งไดรับแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐(มาตรา๔พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.๒๕๕๐)

๑๐๒ ๑๐๓



๑๐๕



๑๐๔

ภาคผนวก ฒ 

การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๑. กรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต) ผูแทนศบภ.พล.๑รอ. พล.๑รอ.,

พล.ม.๒รอ.,

ฐท.กท.,

ศบภ.ทอ.,

สสน.นทพ.

สยธ.ส

สน.สป.

พัน.สห.สป.

เขตพระนคร ศบภ.พล.๑รอ.

เขตดุสิต ศบภ.พล.๑รอ.

เขตหนองจอก ศบภ.ทอ.

เขตบางรัก ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตบางเขน ศบภ.พล.๑รอ.

เขตบางกะป ศบภ.พล.๑รอ.

เขตปทุมวัน ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตปอมปราบศัตรูพ่าย ศบภ.พล.๑รอ.

เขตพระโขนง ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตมีนบุรี ศบภ.ทอ.

เขตลาดกระบัง ศบภ.ทอ.

เขตยานนาวา ศบภ.พล.๑รอ.

เขตสัมพันธวงศ์ ศบภ.พล.๑รอ.

เขตพญาไท ศบภ.พล.๑รอ.

เขตธนบุรี ศบภ.ฐท.กท.

เขตบางกอกใหญ่ ศบภ.ฐท.กท.

เขตหวยขวาง ศบภ.พล.๑รอ.

เขตคลองสาน ศบภ.ฐท.กท.

เขตตลิ่งชัน ศบภ.ฐท.กท.

เขตบางกอกนอย ศบภ.ฐท.กท.

เขตบางขุนเทียน ศบภ.ฐท.กท.

เขตภาษีเจริญ ศบภ.ฐท.กท.

เขตหนองแขม ศบภ.ฐท.กท.

เขตราษฎร์บูรณะ ศบภ.ฐท.กท.

เขตบางพลัด ศบภ.ฐท.กท.

เขตดินแดง ศบภ.พล.๑รอ.

เขตบึงกุ่ม ศบภ.ทอ.

เขตสาทร ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตบางซื่อ ศบภ.สป.

เขตจตุจักร ศบภ.พล.๑รอ.

สยธ.สสน.สป.

และ

,



๑๐๗

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

เขตบางคอแหลม ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตประเวศ ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตคลองเตย ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตสวนหลวง ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตจอมทอง ศบภ.ฐท.กท.

เขตดอนเมือง ศบภ.ทอ.

เขตราชเทวี ศบภ.พล.๑รอ.

เขตลาดพราว ศบภ.ทอ.

เขตวัฒนา ศบภ.พล.ม.๒รอ.

เขตบางแค ศบภ.ฐท.กท.

เขตหลักสี่ ศบภ.สสน.นทพ.

เขตสายไหม ศบภ.ทอ.

เขตคันนายาว ศบภ.ทอ.

เขตสะพานสูง ศบภ.พล.๑รอ.

เขตวังทองหลาง ศบภ.ทอ.

เขตคลองสามวา ศบภ.ทอ.

เขตบางนา ศบภ.ฐท.กท.

เขตทวีวัฒนา ศบภ.ฐท.กท.

เขตทุ่งครุ ศบภ.ฐท.กท.

เขตบางบอน ศบภ.ฐท.กท.

๒. กาญจนบุรี(๑๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๙ พล.ร.๙และ

นพค.๑๑ฯอ.เมืองกาญจนบุรี ศบภ.พล.ร.๙

อ.ไทรโยค ศบภ.พล.ร.๙

อ.บ่อพลอย ศบภ.พล.ร.๙

อ.ศรีสวัสดิ์ ศบภ.พล.ร.๙

อ.ท่ามะกา ศบภ.พล.ร.๙

อ.ท่าม่วง ศบภ.พล.ร.๙

อ.ทองผาภูมิ ศบภ.นพค.๑๑ฯ

อ.สังขละบุรี ศบภ.นพค.๑๑ฯ

อ.พนมทวน ศบภ.พล.ร.๙ 

อ.เลาขวัญ ศบภ.พล.ร.๙

อ.ด่านมะขามเตี้ย ศบภ.พล.ร.๙

อ.หนองปรือ ศบภ.พล.ร.๙

ศบภ.พล.ร.๙



๑๐๖

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.หวยกระเจา ศบภ.พล.ร.๙

๓. จันทบุรี(๑๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.กปช.จต. กปช.จต.

อ.เมืองจันทบุรี ศบภ.กปช.จต.

อ.ขลุง ศบภ.กปช.จต.

อ.ท่าใหม่ ศบภ.กปช.จต.

อ.โปงน้ำรอน ศบภ.กปช.จต.

อ.มะขาม ศบภ.กปช.จต.

อ.แหลมสิงห์ ศบภ.กปช.จต.

อ.สอยดาว ศบภ.กปช.จต.

อ.แก่งหางแมว ศบภ.กปช.จต.

อ.นายายอาม ศบภ.กปช.จต.

อ.เขาคิชฌกูฎ ศบภ.กปช.จต.

๔. ฉะเชิงเทรา(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.นรด. นรด.

สนภ.๑ฯอ.เมืองฉะเชิงเทรา ศบภ.นรด.

อ.บางคลา ศบภ.สนภ.๑ฯ

อ.บางน้ำเปรี้ยว ศบภ.นรด.

อ.บางปะกง ศบภ.นรด.

อ.บานโพธิ์ ศบภ.นรด.

อ.พนมสารคาม ศบภ.สนภ.๑ฯ

อ.ราชสาส์น ศบภ.นรด.

อ.สนามชัยเขต ศบภ.สนภ.๑ฯ

อ.แปลงยาว ศบภ.นรด.

อ.ท่าตะเกียบ ศบภ.สนภ.๑ฯ

อ.คลองเขื่อน ศบภ.นรด.

๕.ชัยนาท(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.ศบบ. ศบบ.,

ศป.,

บน.๔



อ.เมืองชัยนาท ศบภ.ศป.

อ.มโนรมย์ ศบภ.บน.๔

อ.วัดสิงห์ ศบภ.บน.๔

อ.สรรพยา ศบภ.บน.๔

อ.สรรคบุรี ศบภ.ศบบ.

อ.หันคา ศบภ.ศบบ.

อ.หนองมะโมง ศบภ.ศป.

อ.เนินขาม ศบภ.ศบบ.

นรด.และ

และ

บน.๔



๑๐๙

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๖. ชลบุรี(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๔ มทบ.๑๔

ทรภ.๑


อ.เมืองชลบุรี ศบภ.มทบ.๑๔

อ.บานบึง ศบภ.มทบ.๑๔

อ.หนองใหญ่ ศบภ.มทบ.๑๔

อ.บางละมุง ศบภ.ทรภ.๑

อ.พานทอง ศบภ.มทบ.๑๔

อ.พนัสนิคม ศบภ.มทบ.๑๔

อ.ศรีราชา ศบภ.ทรภ.๑

อ.เกาะสีชัง ศบภ.ทรภ.๑

อ.สัตหีบ ศบภ.ทรภ.๑

อ.บ่อทอง ศบภ.มทบ.๑๔

อ.เกาะจันทร์ ศบภ.มทบ.๑๔

๗. ตราด(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.กปช.จต. กปช.จต.

อ.เมืองตราด ศบภ.กปช.จต.

อ.คลองใหญ่ ศบภ.กปช.จต.

อ.เขาสมิง ศบภ.กปช.จต.

อ.บ่อไร่ ศบภ.กปช.จต.

อ.แหลมงอบ ศบภ.กปช.จต.

อ.เกาะกูด ศบภ.กปช.จต.

อ.เกาะชาง ศบภ.กปช.จต.

๘. นครนายก(๔อำเภอ) ผูแทนศบภ.รร.จปร. รร.จปร.

อ.เมืองนครนายก ศบภ.รร.จปร.

อ.ปากพลี ศบภ.รร.จปร.

อ.บานนา ศบภ.รร.จปร.

อ.องครักษ์ ศบภ.รร.จปร.

๙. นครปฐม (๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.กส.ทบ. กส.ทบ.,

ฐท.กท.

รร.การบิน



อ.เมืองนครปฐม ศบภ.กส.ทบ.

อ.กำแพงแสน ศบภ.รร.การบิน

อ.นครชัยศรี ศบภ.กส.ทบ.

อ.ดอนตูม ศบภ.กส.ทบ.

อ.บางเลน ศบภ.รร.การบิน

อ.สามพราน ศบภ.กส.ทบ.

อ.พุทธมณฑล ศบภ.ฐท.กท.

และ

ทรภ.๑

และ

รร.การบนิ



๑๐๘

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๑๐. นนทบุรี(๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.นปอ. นปอ.,

ฐท.กท.

นพศ.นทพ.



อ.เมืองนนทบุรี ศบภ.นปอ.

อ.บางกรวย ศบภ.ฐท.กท.

อ.บางใหญ่ ศบภ.นปอ.

อ.บางบัวทอง ศบภ.นพศ.นทพ.

อ.ไทรนอย ศบภ.สทพ.นทพ.

อ.ปากเกร็ด ศบภ.นปอ.

๑๑. ปทุมธานี(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.นปอ. นปอ.

ศบภ.ทอ.



อ.เมืองปทุมธานี ศบภ.นปอ.

อ.คลองหลวง ศบภ.นปอ.

อ.ธัญบุรี ศบภ.นปอ.

อ.หนองเสือ ศบภ.นปอ.

อ.ลาดหลุมแกว ศบภ.นปอ.

อ.ลำลูกกา ศบภ.นปอ. 

อ.สามโคก ศบภ.นปอ.

๑๒. ประจวบคีรีขันธ (๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.ศร. ศร.

บน.๕



อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศบภ.บน.๕

อ.กุยบุรี ศบภ.ศร.

อ.ทับสะแก ศบภ.บน.๕

อ.บางสะพาน ศบภ.บน.๕

อ.บางสะพานนอย ศบภ.บน.๕

อ.ปราณบุรี ศบภ.ศร.

อ.หัวหิน ศบภ.ศร.

อ.สามรอยยอด ศบภ.ศร.

๑๓. ปราจีนบุรี(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๒ มทบ.๑๒

และ

พล.ร.๒รอ.

อ.เมืองปราจีนบุรี ศบภ.มทบ.๑๒

อ.กบินทร์บุรี ศบภ.พล.ร.๒รอ.

อ.นาดี ศบภ.พล.ร.๒รอ.

อ.บานสราง ศบภ.พล.ร.๒รอ.

อ.ประจันตคาม ศบภ.พล.ร.๒รอ.

อ.ศรีมหาโพธิ ศบภ.พล.ร.๒รอ.

อ.ศรีมโหสถ ศบภ.พล.ร.๒รอ.

และ

สทพ.นทพ.

และ

ศบภ.ทอ.

ศบภ.ทอ.

และ

บน.๕



๑๑๑

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๑๔. พระนครศรีอยุธยา(๑๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ม.๒รอ. พล.ม.๒รอ.

อ.พระนครศรีอยุธยา ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.ท่าเรือ ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.นครหลวง ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บางไทร ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บางบาล ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บางปะอิน ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บางปะหัน ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.ผักไห่ ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.ภาชี ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.ลาดบัวหลวง ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.วังนอย ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.เสนา ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บางซาย ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.อุทัย ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.มหาราช ศบภ.พล.ม.๒รอ.

อ.บานแพรก ศบภ.พล.ม.๒รอ.

๑๕. เพชรบุรี(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๕ มทบ.๑๕

นพค.๑๓ฯ



อ.เมืองเพชรบุรี ศบภ.มทบ.๑๕

อ.เขายอย ศบภ.มทบ.๑๕

อ.หนองหญาปลอง ศบภ.มทบ.๑๕

อ.ชะอำ ศบภ.มทบ.๑๕

อ.ท่ายาง ศบภ.นพค.๑๓ฯ

อ.บานลาด ศบภ.มทบ.๑๕

อ.บานแหลม ศบภ.มทบ.๑๕

อ.แก่งกระจาน ศบภ.นพค.๑๓ฯ

๑๖. ระยอง(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๔ มทบ.๑๔

ทรภ.๑



อ.เมืองระยอง ศบภ.ทรภ.๑

อ.บานฉาง ศบภ.ทรภ.๑

อ.แกลง ศบภ.ทรภ.๑

อ.วังจันทร์ ศบภ.มทบ.๑๔

อ.บานค่าย ศบภ.มทบ.๑๔

อ.ปลวกแดง ศบภ.มทบ.๑๔

และ

นพค.๑๓ฯ

และ

ทรภ.๑



๑๑๐

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.เขาชะเมา ศบภ.มทบ.๑๔

อ.นิคมพัฒนา ศบภ.มทบ.๑๔

๑๗. ราชบุรี(๑๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.กช. กช.

อ.เมืองราชบุรี ศบภ.กช.

อ.จอมบึง ศบภ.กช.

อ.สวนผึ้ง ศบภ.กช.

อ.ดำเนินสะดวก ศบภ.กช.

อ.บานโปง ศบภ.กช.

อ.บางแพ ศบภ.กช.

อ.โพธาราม ศบภ.กช.

อ.ปากท่อ ศบภ.กช.

อ.วัดเพลง ศบภ.กช.

อ.บานคา ศบภ.กช.

๑๘. ลพบุรี(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.นสศ. นสศ.,

บน.๒

ศอว.ศอพท.



อ.เมืองลพบุรี ศบภ.นสศ.

อ.พัฒนานิคม ศบภ.บน.๒

อ.โคกสำโรง ศบภ.บน.๒

อ.ชัยบาดาล ศบภ.บน.๒

อ.ท่าวุง ศบภ.สป.

อ.บานหมี่ ศบภ.สป.

อ.ท่าหลวง ศบภ.นสศ.

อ.สระโบสถ์ ศบภ.นสศ.

อ.โคกเจริญ ศบภ.นสศ.

อ.ลำสนธิ ศบภ.นสศ.

อ.หนองม่วง ศบภ.นสศ.

๑๙. สิงหบุรี(๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ป. พล.ป.

อ.เมืองสิงหบุรี ศบภ.พล.ป.

อ.บางระจัน ศบภ.พล.ป.

อ.ค่ายบางระจัน ศบภ.พล.ป.

อ.อินทร์บุรี ศบภ.พล.ป.

อ.พรหมบุรี ศบภ.พล.ป.

อ.ท่าชาง ศบภ.พล.ป.

และ

ศอว.ศอพท.



๑๑๓

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๒๐. สุพรรณบุรี(๑๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๗ มทบ.๑๗

รร.การบิน


อ.เมืองสุพรรณบุรี ศบภ.มทบ.๑๗

อ.เดิมบางนางบวช ศบภ.มทบ.๑๗

อ.ด่านชาง ศบภ.มทบ.๑๗

อ.บางปลามา ศบภ.รร.การบิน

อ.ศรีประจันต์ ศบภ.มทบ.๑๗

อ.ดอนเจดีย์ ศบภ.มทบ.๑๗

อ.สองพี่นอง ศบภ.รร.การบิน

อ.สามชุก ศบภ.มทบ.๑๗

อ.อู่ทอง ศบภ.มทบ.๑๗

อ.หนองหญาไซ ศบภ.มทบ.๑๗

๒๑. สมุทรปราการ(๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.ฐท.กท. ฐท.กท.

นรด.



อ.เมืองสมุทรปราการ ศบภ.ฐท.กท.

อ.บางบ่อ ศบภ.ฐท.กท.

อ.บางพลี ศบภ.นรด.

อ.พระประแดง ศบภ.ฐท.กท.

อ.พระสมุทรเจดีย์ ศบภ.ฐท.กท.

อ.บางเสาธง ศบภ.ฐท.กท.

๒๒. สมุทรสาคร(๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.ส.๑ ส.๑

อ.เมืองสมุทรสาคร ศบภ.ส.๑

อ.กระทุ่มแบน ศบภ.ส.๑

อ.บานแพว ศบภ.ส.๑

๒๓. สมุทรสงคราม(๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๖ มทบ.๑๖

อ.เมืองสมุทรสงคราม ศบภ.มทบ.๑๖

อ.บางคนที ศบภ.มทบ.๑๖

อ.อัมพวา ศบภ.มทบ.๑๖

๒๔. สระแกว(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๑๙ มทบ.๑๙

นพค.๑๒ฯ



อ.เมืองสระแกว ศบภ.มทบ.๑๙

อ.คลองหาด ศบภ.มทบ.๑๙

อ.ตาพระยา ศบภ.มทบ.๑๙

อ.วังน้ำเย็น ศบภ.มทบ.๑๙

อ.วัฒนานคร ศบภ.นพค.๑๒ฯ

อ.อรัญประเทศ ศบภ.มทบ.๑๙

และ

รร.การบนิ

และ

นรด.

และ

นพค.๑๒ฯ



๑๑๒

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.เขาฉกรรจ์ ศบภ.มทบ.๑๙

อ.โคกสูง ศบภ.นพค.๑๒ฯ

อ.วังสมบูรณ์ ศบภ.มทบ.๑๙

๒๕. สระบุรี(๑๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.ศม. ศม.

อ.เมืองสระบุรี ศบภ.ศม.

อ.แก่งคอย ศบภ.ศม.

อ.หนองแค ศบภ.ศม.

อ.วิหารแดง ศบภ.ศม.

อ.หนองแซง ศบภ.ศม.

อ.บานหมอ ศบภ.ศม.

อ.ดอนพุด ศบภ.ศม.

อ.หนองโดน ศบภ.ศม.

อ.พระพุทธบาท ศบภ.ศม.

อ.เสาไห ศบภ.ศม.

อ.มวกเหล็ก ศบภ.ศม.

อ.วังม่วง ศบภ.ศม.

อ.เฉลิมพระเกียรติ ศบภ.ศม.

๒๖. อ่างทอง(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.๑รอ. พล.๑รอ.

อ.เมืองอ่างทอง ศบภ.พล.๑รอ.

อ.ไชโย ศบภ.พล.๑รอ.

อ.ปาโมก ศบภ.พล.๑รอ.

อ.โพธิ์ทอง ศบภ.พล.๑รอ.

อ.วิเศษชัยชาญ ศบภ.พล.๑รอ.

อ.สามโก ศบภ.พล.๑รอ.

อ.แสวงหา ศบภ.พล.๑รอ.

๒๗. มุกดาหาร(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๓ พล.ร.๓,

นรข.

นพค.๒๔ฯ



อ.เมืองมุกดาหาร ศบภ.นรข.

อ.นิคมคำสรอย ศบภ.พล.ร.๓

อ.ดงหลวง ศบภ.พล.ร.๓

อ.ดอนตาล ศบภ.นรข.

อ.คำชะอี ศบภ.นพค.๒๔ฯ

อ.หวานใหญ่ ศบภ.พล.ร.๓

อ.หนองสูง ศบภ.นพค.๒๔ฯ

และ

นพค.๒๔ฯ



๑๑๕

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๒๘. สกลนคร(๑๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๙ มทบ.๒๙

และ

นพค.๒๖ฯ

อ.เมืองสกลนคร ศบภ.มทบ.๒๙

อ.พังโคน ศบภ.นพค.๒๖ฯ

อ.คำตากลา ศบภ.มทบ.๒๙

อ.อากาศอำนวย ศบภ.มทบ.๒๙

อ.ส่องดาว ศบภ.มทบ.๒๙

อ.พรรณนานิคม ศบภ.นพค.๒๖ฯ

อ.วาริชภูมิ ศบภ.มทบ.๒๙

อ.วานรนิวาส ศบภ.มทบ.๒๙

อ.บานม่วง ศบภ.มทบ.๒๙

อ.สว่างแดนดิน ศบภ.มทบ.๒๙

อ.เจริญศิลป ศบภ.มทบ.๒๙

อ.กุดบาก ศบภ.มทบ.๒๙

อ.นิคมน้ำอูน ศบภ.มทบ.๒๙

อ.โศกศรีสุพรรณ ศบภ.มทบ.๒๙

อ.โพนนาแกว ศบภ.มทบ.๒๙

อ.กุสุมาลย์ ศบภ.มทบ.๒๙

อ.เต่างอย ศบภ.มทบ.๒๙

อ.ภูพาน ศบภ.มทบ.๒๙

๒๙. นครพนม(๑๒อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๑๐ มทบ.๒๑๐,

นรข.

นพค.๒๒ฯ



อ.เมืองนครพนม ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.บานแพง ศบภ.นรข.

อ.ท่าอุเทน ศบภ.นรข.

อ.ธาตุพนม ศบภ.นรข.

อ.นาแก ศบภ.นพค.๒๒ฯ

อ.นาหวา ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.นาทม 

อ.ปลาปาก ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.เรณูนคร ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.ศรีสงคราม ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.โพนสวรรค์ ศบภ.มทบ.๒๑๐

อ.วังยาง ศบภ.มทบ.๒๑๐

และ

นพค.๒๒ฯ

ศบภ.นพค.๒๒ฯ



๑๑๔

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

๓๐. ขอนแก่น(๒๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๓ มทบ.๒๓

อ.เมืองขอนแก่น ศบภ.มทบ.๒๓

อ.พล ศบภ.มทบ.๒๓

อ.หนองสองหอง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.แวงนอย ศบภ.มทบ.๒๓

อ.แวงใหญ่ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.เปอยนอย ศบภ.มทบ.๒๓

อ.ชุมแพ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.ภูผาม่าน ศบภ.มทบ.๒๓

อ.หนองเรือ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.มัญจาคีรี ศบภ.มทบ.๒๓

อ.โคกโพธิ์ไชย ศบภ.มทบ.๒๓

อ.บานแฮด ศบภ.มทบ.๒๓

อ.โนนศิลา ศบภ.มทบ.๒๓

อ.ชนบท ศบภ.มทบ.๒๓

อ.พระยืน ศบภ.มทบ.๒๓

อ.บานไผ่ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.น้ำพอง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.กระนวน ศบภ.มทบ.๒๓

อ.ซำสูง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.อุบลรัตน์ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.เขาสวนกวาง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.บานฝาง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.ภูเวียง ศบภ.มทบ.๒๓

อ.หนองนาคำ ศบภ.มทบ.๒๓

อ.สีชมพู ศบภ.มทบ.๒๓

อ.เวียงเก่า ศบภ.มทบ.๒๓

๓๑. เลย(๑๔อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๘ มทบ.๒๘,

นรข.

นพค.๓๒ฯ



อ.เมืองเลย ศบภ.มทบ.๒๘

อ.นาแหว ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ด่านซาย ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ภูเรือ ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ท่าลี่ ศบภ.มทบ.๒๘

และ

นพค.๒๓ฯ



๑๑๗

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.เชียงคาน ศบภ.นรข.

อ.ปากชม ศบภ.นรข.

อ.นาดวง ศบภ.นพค.๒๓ฯ

อ.วังสะพุง ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ภูหลวง ศบภ.มทบ.๒๘

อ.เอราวัณ ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ภูกระดึง ศบภ.มทบ.๒๘

อ.ผาขาว ศบภ.มทบ.๒๘

อ.หนองหิน ศบภ.มทบ.๒๘

๓๒. อุดรธานี(๒๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๔ มทบ.๒๔,

บน.๒๓,

สนภ.๒ฯ

นพค.๒๑ฯ



อ.เมืองอุดรธานี ศบภ.บน.๒๓

อ.โนนสะอาด ศบภ.มทบ.๒๔

อ.นายูง ศบภ.มทบ.๒๔

อ.น้ำโสม ศบภ.มทบ.๒๔

อ.บานผือ ศบภ.สนภ.๒ฯ

อ.เพ็ญ ศบภ.มทบ.๒๔

อ.สรางคอม ศบภ.มทบ.๒๔

อ.บานดุง ศบภ.มทบ.๒๔

อ.หนองแสง ศบภ.บน.๒๓

อ.วังสามหมอ ศบภ.นพค.๒๑ฯ

อ.ศรีธาตุ ศบภ.นพค.๒๑ฯ

อ.หนองวัวซอ ศบภ.บน.๒๓

อ.ทุ่งฝน ศบภ.มทบ.๒๔

อ.กู่แกว ศบภ.มทบ.๒๔

อ.พิบูลย์รักษ์ ศบภ.มทบ.๒๔

อ.กุดจับ ศบภ.มทบ.๒๔

อ.กุมภวาป ศบภ.มทบ.๒๔

อ.หนองหาน ศบภ.มทบ.๒๔

อ.ไชยวาน ศบภ.มทบ.๒๔

อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศบภ.มทบ.๒๔

๓๓. หนองคาย(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๓ พล.ร.๓,

นรข.และ

นพค.๒๕ฯ
อ.เมืองหนองคาย ศบภ.นรข.

อ.โพนพิสัย ศบภ.นรข.

และ

นพค.๒๑ฯ



๑๑๖

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.รัตนวาป ศบภ.พล.ร.๓

อ.สระใคร ศบภ.พล.ร.๓

อ.สังคม ศบภ.นพค.๒๕ฯ

อ.ศรีเชียงใหม่ ศบภ.นพค.๒๕ฯ

อ.ท่าบ่อ ศบภ.มทบ.๒๔

อ.เฝาไร่ ศบภ.พล.ร.๓

อ.โพธิ์ตาก ศบภ.นพค.๒๕ฯ

๓๔. บึงกาฬ(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๓ พล.ร.๓และ

นรข.อ.เมืองบึงกาฬ ศบภ.นรข.

อ.เซกา ศบภ.พล.ร.๓

อ.พรเจริญ ศบภ.พล.ร.๓

อ.ศรีวิไล ศบภ.พล.ร.๓

อ.ปากคาด ศบภ.นรข.

อ.โซ่พิสัย ศบภ.พล.ร.๓

อ.บึงโขงหลง ศบภ.พล.ร.๓

อ.บุ่งคลา ศบภ.พล.ร.๓

๓๕. มหาสารคาม (๑๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๖ พล.ร.๖

อ.เมืองมหาสารคาม ศบภ.พล.ร.๖

อ.นาเชือก ศบภ.พล.ร.๖

อ.วาปปทุม ศบภ.พล.ร.๖

อ.นาดูน ศบภ.พล.ร.๖

อ.พยัคฆภูมิพิสัย ศบภ.พล.ร.๖

อ.กุดรัง ศบภ.พล.ร.๖

อ.เชียงยืน ศบภ.พล.ร.๖

อ.โกสุมพิสัย ศบภ.พล.ร.๖

อ.แกดำ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ชื่นชม ศบภ.พล.ร.๖

อ.กันทรวิชัย ศบภ.พล.ร.๖

อ.บรบือ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ยางสีสุราช ศบภ.พล.ร.๖

๓๖. หนองบัวลำภ ู(๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๓ พล.ร.๓

อ.เมืองหนองบัวลำภู ศบภ.พล.ร.๓

อ.นากลาง ศบภ.พล.ร.๓

ศบภ.พล.ร.๓

ศบภ.พล.ร.๓



๑๑๙

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.นาวัง ศบภ.พล.ร.๓

อ.สุวรรณคูหา ศบภ.พล.ร.๓

อ.ศรีบุญเรือง ศบภ.พล.ร.๓

อ.โนนสัง ศบภ.พล.ร.๓

๓๗. อำนาจเจริญ(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๖ พล.ร.๖,

นรข.

นพค.๕๑ฯ

อ.เมืองอำนาจเจริญ ศบภ.นพค.๕๑ฯ

อ.หัวตะพาน ศบภ.พล.ร.๖

อ.ลืออำนาจ ศบภ.พล.ร.๖

อ.เสนางคนิคม ศบภ.พล.ร.๖

อ.ชานุมาน ศบภ.นรข.

อ.ปทุมราชวงศา ศบภ.พล.ร.๖

อ.พนา ศบภ.พล.ร.๖

๓๘. อุบลราชธานี(๒๕อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๒ มทบ.๒๒,

นรข.,บน.๒๑,

และ

นพค.๕๖ฯ

อ.เมืองอุบลราชธานี ศบภ.มทบ.๒๒

อ.โพธิ์ไทร ศบภ.มทบ.๒๒

อ.ศรีเมืองใหม่ ศบภ.มทบ.๒๒

อ.นาตาล ศบภ.มทบ.๒๒

อ.กุดขาวปุน ศบภ.มทบ.๒๒

อ.สิรินธร ศบภ.มทบ.๒๒

อ.เขมราฐ ศบภ.นรข.

อ.ตระการพืชผล ศบภ.มทบ.๒๒

อ.โขงเจียม ศบภ.นรข.

อ.นาจะหลวย ศบภ.นพค.๕๖ฯ

อ.บุณฑริก ศบภ.มทบ.๒๒

อ.น้ำขุ่น ศบภ.มทบ.๒๒

อ.นาเยีย ศบภ.มทบ.๒๒

อ.เดชอุดม 

อ.ทุ่งศรีอุดม ศบภ.มทบ.๒๒

อ.วารินชำราบ ศบภ.มทบ.๒๒

อ.ตาลสุม ศบภ.มทบ.๒๒

อ.สำโรง ศบภ.มทบ.๒๒

อ.เหล่าเสือโกก ศบภ.บน.๒๑

อ.เขื่องใน ศบภ.บน.๒๑



ศบภ.นพค.๕๖ฯ

นพค.๕๖ฯ



๑๑๘

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ม่วงสามสิบ ศบภ.มทบ.๒๒

อ.พิบูลมังสาหาร ศบภ.มทบ.๒๒

อ.ดอนมดแดง ศบภ.มทบ.๒๒

อ.สว่างวีระวงศ์ ศบภ.มทบ.๒๒

อ.น้ำยืน ศบภ.นพค.๕๖ฯ

๓๙. ศรีสะเกษ(๒๒อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๖ พล.ร.๖

นพค.๕๓ฯ



อ.เมืองศรีสะเกษ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ศรีรัตนะ ศบภ.พล.ร.๖

อ.โนนคูน ศบภ.พล.ร.๖

อ.ไพรบึง ศบภ.พล.ร.๖

อ.พยุห์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.อุทุมพรพิสัย ศบภ.นพค.๕๓ฯ

อ.ขุขันธ์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ปรางค์กู่ ศบภ.พล.ร.๖

อ.หวยทับทัน ศบภ.พล.ร.๖

อ.ศิลาลาด ศบภ.พล.ร.๖

อ.ราษีไศล ศบภ.พล.ร.๖

อ.บึงบูรพ์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.วังหิน ศบภ.พล.ร.๖

อ.เมืองจันทร์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.กันทรารมย์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ยางชุมนอย ศบภ.พล.ร.๖

อ.น้ำเกลี้ยง ศบภ.พล.ร.๖

อ.เบญจลักษ์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.กันทรลักษ์ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ขุนหาญ ศบภ.พล.ร.๖

อ.ภูสิงห์ ศบภ.พล.ร.๖

๔๐.บุรีรัมย์(๒๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๖ มทบ.๒๖

และ

นพค.๕๒ฯ

อ.เมืองบุรีรัมย์ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.ปะคำ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.โนนสุวรรณ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.หนองกี่ ศบภ.มทบ.๒๖

และ

นพค.๕๓ฯ



จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.นางรอง ศบภ.มทบ.๒๖

อ.เฉลิมพระเกียรติ ศบภ.นพค.๕๒ฯ

อ.ประโคนชัย ศบภ.มทบ.๒๖

อ.พลับพลาชัย ศบภ.มทบ.๒๖

อ.ลำปลายมาศ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.หนองหงส์ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.ชำนิ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.บานกรวด ศบภ.มทบ.๒๖

อ.ละหานทราย ศบภ.มทบ.๒๖

อ.โนนดินแดง ศบภ.มทบ.๒๖

อ.หวยราช ศบภ.มทบ.๒๖

อ.กระสัง ศบภ.มทบ.๒๖

อ.นาโพธิ์ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.สตึก ศบภ.มทบ.๒๖

อ.พุทไธสง ศบภ.มทบ.๒๖

อ.คูเมือง ศบภ.มทบ.๒๖

อ.บานใหม่ไชยพจน์ ศบภ.มทบ.๒๖

อ.บานด่าน ศบภ.มทบ.๒๖

อ.แคนดง ศบภ.มทบ.๒๖

๔๑. สุรินทร(๑๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๕ มทบ.๒๕

และ

นพค.๕๔ฯ

อ.เมืองสุรินทร์ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.พนมดงรัก ศบภ.มทบ.๒๕

อ.กาบเชิง ศบภ.มทบ.๒๕

อ.สังขะ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.ลำดวน ศบภ.มทบ.๒๕

อ.ศรีณรงค์ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.บัวเชด ศบภ.มทบ.๒๕

อ.ปราสาท ศบภ.นพค.๕๔ฯ

อ.ท่าตูม ศบภ.มทบ.๒๕

อ.รัตนบุรี ศบภ.มทบ.๒๕

อ.ศรีขรภูมิ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.โนนนารายณ์ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.ชุมพลบุรี ศบภ.มทบ.๒๕

๑๒๑



๑๒๐

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.จอมพระ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.สนม ศบภ.มทบ.๒๕

อ.สำโรงทาบ ศบภ.มทบ.๒๕

อ.เขวาสินรินทร์ ศบภ.มทบ.๒๕

๔๒. รอยเอ็ด(๒๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๗ จทบ.รอ.

อ.เมืองรอยเอ็ด ศบภ.มทบ.๒๗

อ.ปทุมรัตต์ ศบภ.มทบ.๒๗

อ.เกษตรวิสัย ศบภ.มทบ.๒๗

อ.พนมไพร ศบภ.มทบ.๒๗

อ.หนองฮี ศบภ.มทบ.๒๗

อ.อาจสามารถ ศบภ.มทบ.๒๗

อ.เมืองสรวง ศบภ.มทบ.๒๗

อ.จตุรพักตรพิมาน ศบภ.มทบ.๒๗

อ.สุวรรณภูมิ ศบภ.มทบ.๒๗

อ.โพนทราย ศบภ.มทบ.๒๗

อ.หนองพอก ศบภ.มทบ.๒๗

อ.โพธิ์ชัย ศบภ.มทบ.๒๗

อ.เชียงขวัญ ศบภ.มทบ.๒๗

อ.ธวัชบุรี ศบภ.มทบ.๒๗

อ.เมยวดี ศบภ.มทบ.๒๗

อ.เสลภูมิ ศบภ.มทบ.๒๗

อ.ทุ่งเขาหลวง ศบภ.มทบ.๒๗

อ.โพนทอง ศบภ.มทบ.๒๗

อ.จังหาร ศบภ.มทบ.๒๗

อ.ศรีสมเด็จ ศบภ.มทบ.๒๗

๔๓. ยโสธร(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๖ พล.ร.๖

อ.เมืองยโสธร ศบภ.พล.ร.๖

อ.คอวัง ศบภ.พล.ร.๖

อ.กุดชุม ศบภ.พล.ร.๖

อ.ไทยเจริญ ศบภ.พล.ร.๖

อ.เลิงนกทา ศบภ.พล.ร.๖

อ.มหาชนะชัย ศบภ.พล.ร.๖

อ.ปาติ้ว ศบภ.พล.ร.๖

มทบ.๒๗



๑๒๓

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ทรายมูล ศบภ.พล.ร.๖.

อ.คำเขื่อนแกว ศบภ.พล.ร.๖

๔๔. ชัยภูม ิ(๑๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.บชร.๒ บชร.๒

นพค.๕๕ฯ



อ.เมืองชัยภูมิ ศบภ.บชร.๒

อ.หนองบัวแดง ศบภ.บชร.๒

อ.เกษตรสมบูรณ์ ศบภ.นพค.๕๕ฯ

อ.คอนสาร ศบภ.บชร.๒

อ.บำเหน็จณรงค์ ศบภ.บชร.๒

อ.เทพสถิต ศบภ.นพค.๕๕ฯ

อ.ภักดีชุมพล ศบภ.นพค.๕๕ฯ

อ.ซับใหญ่ ศบภ.บชร.๒

อ.แกงครอ ศบภ.บชร.๒

อ.ภูเขียว ศบภ.บชร.๒

อ.บานแท่น ศบภ.บชร.๒

อ.เนินสง่า ศบภ.บชร.๒

อ.คอนสวรรค์ ศบภ.บชร.๒

อ.บานเขวา ศบภ.บชร.๒

อ.จตุรัส ศบภ.บชร.๒

อ.หนองบัวระเหว ศบภ.บชร.๒

๔๕. นครราชสีมา(๓๒อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๒๑ มทบ.๒๑,

บน.๑และ

สนภ.๕ฯ

อ.เมืองนครราชสีมา ศบภ.มทบ.๒๑

อ.โนนแดง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.บัวใหญ่ ศบภ.มทบ.๒๑

อ.บัวลาย ศบภ.มทบ.๒๑

อ.สีดา ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ประทาย ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ชุมพวง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.เมืองยาง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ลำทะเมนชัย ศบภ.มทบ.๒๑

อ.พิมาย ศบภ.สนภ.๕ฯ

อ.คง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ขามสะแกแสง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.แกงสนามนาง ศบภ.มทบ.๒๑

และ

นพค.๕๕ฯ



๑๒๒

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.บานเหลื่อม ศบภ.มทบ.๒๑

อ.พระทองคำ ศบภ.มทบ.๒๑

อ.โนนไทย ศบภ.มทบ.๒๑

อ.โนนสูง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ด่านขุนทด ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ขามทะเลสอ ศบภ.บน.๑

อ.จักราช ศบภ.มทบ.๒๑

อ.หวยแถลง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.เฉลิมพระเกียรติ ศบภ.มทบ.๒๑

อ.เทพารักษ์ ศบภ.มทบ.๒๑

อ.สูงเนิน ศบภ.มทบ.๒๑

อ.สีคิ้ว ศบภ.มทบ.๒๑

อ.ปากช่อง ศบภ.บน.๑

อ.ครบุรี ศบภ.มทบ.๒๑

อ.เสิงสาง ศบภ.มทบ.๒๑

อ.วังน้ำเขียว ศบภ.สนภ.๕ฯ

อ.ปกธงชัย ศบภ.บน.๑

อ.โชคชัย ศบภ.มทบ.๒๑

อ.หนองบุญมาก ศบภ.มทบ.๒๑

๔๖. กาฬสินธุ (๑๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ม.๓ พล.ม.๓

อ.เมืองกาฬสินธุ์ ศบภ.พล.ม.๓

อ.สามชัย ศบภ.พล.ม.๓

อ.กมลาไสย ศบภ.พล.ม.๓

อ.กุฉินารายณ์ ศบภ.พล.ม.๓

อ.เขาวง ศบภ.พล.ม.๓

อ.หวยผึ้ง ศบภ.พล.ม.๓

อ.ร่องคำ ศบภ.พล.ม.๓

อ.ฆองชัย ศบภ.พล.ม.๓

อ.นาคู ศบภ.พล.ม.๓

อ.ยางตลาด ศบภ.พล.ม.๓

อ.สหัสขันธ์ ศบภ.พล.ม.๓

อ.หนองกุงศรี ศบภ.พล.ม.๓

อ.หวยเม็ก ศบภ.พล.ม.๓



๑๒๕

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ท่าคันโท ศบภ.พล.ม.๓

อ.คำม่วง ศบภ.พล.ม.๓

อ.สมเด็จ ศบภ.พล.ม.๓

อ.นามน ศบภ.พล.ม.๓

อ.ดอนจาน ศบภ.พล.ม.๓

๔๗. กำแพงเพชร(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๑ มทบ.๓๑

อ.เมืองกำแพงเพชร ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ไทรงาม ศบภ.มทบ.๓๑

อ.คลองลาน ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ขาณุวรลักษบุรี ศบภ.มทบ.๓๑

อ.คลองขลุง ศบภ.มทบ.๓๑

อ.พรานกระต่าย ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ลานกระบือ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ทรายทองวัฒนา ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ปางศิลาทอง ศบภ.มทบ.๓๑

อ.บึงสามัคคี ศบภ.มทบ.๓๑

อ.โกสัมพีนคร ศบภ.มทบ.๓๑

๔๘. เชียงราย  (๑๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๗ มทบ.๓๗,

นรข.

นพค.๓๕ฯ



อ.เมืองเชียงราย ศบภ.มทบ.๓๗

อ.เวียงชัย ศบภ.มทบ.๓๗

อ.เชียงของ ศบภ.นรข.

อ.เทิง ศบภ.มทบ.๓๗

อ.พาน ศบภ.มทบ.๓๗

อ.ปาแดด ศบภ.มทบ.๓๗

อ.แม่จัน ศบภ.นพค.๓๕ฯ

อ.เชียงแสน ศบภ.นรข.

อ.แม่สาย ศบภ.มทบ.๓๗

อ.แม่สรวย ศบภ.มทบ.๓๗

อ.เวียงปาเปา ศบภ.มทบ.๓๗

อ.พญาเม็งราย ศบภ.นพค.๓๕ฯ

อ.เวียงแก่น ศบภ.นรข.

อ.ขุนตาล ศบภ.มทบ.๓๗

อ.แม่ฟาหลวง ศบภ.มทบ.๓๗

และ

นพค.๓๕ฯ



๑๒๔

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.แม่ลาว ศบภ.มทบ.๓๗

อ.เวียงเชียงรุง ศบภ.นพค.๓๕ฯ

อ.ดอยหลวง ศบภ.มทบ.๓๗

๔๙. เชียงใหม่(๒๕อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๓ มทบ.๓๓,

บน.๔๑,

สนภ.๓ฯ,

นพค.๓๒

ศพปน.ฯ



อ.เมืองเชียงใหม่ ศบภ.มทบ.๓๓

อ.จอมทอง ศบภ.สนภ.๓ฯ

อ.แม่แจ่ม ศบภ.มทบ.๓๓

อ.กัลยาณิวัฒนา ศบภ.มทบ.๓๓

อ.เชียงดาว ศบภ.นพค.๓๒ฯ

อ.ดอยสะเก็ด ศบภ.บน.๔๑

อ.แม่แตง ศบภ.มทบ.๓๓

อ.แม่ริม ศบภ.มทบ.๓๓

อ.สะเมิง ศบภ.มทบ.๓๓

อ.ฝาง ศบภ.สป.

อ.แม่อาย ศบภ.มทบ.๓๓

อ.พราว ศบภ.มทบ.๓๓

อ.สันปาตอง ศบภ.บน.๔๑

อ.สันกำแพง ศบภ.บน.๔๑

อ.สันทราย ศบภ.มทบ.๓๓

อ.หางดง ศบภ.บน.๔๑

อ.ฮอด ศบภ.มทบ.๓๓

อ.ดอยเต่า ศบภ.มทบ.๓๓

อ.อมกอย ศบภ.มทบ.๓๓

อ.สารภี ศบภ.บน.๔๑

อ.เวียงแหง ศบภ.มทบ.๓๓

อ.ไชยปราการ ศบภ.มทบ.๓๓

อ.แม่วาง ศบภ.มทบ.๓๓

อ.แม่ออน ศบภ.มทบ.๓๓

อ.ดอยหล่อ ศบภ.สนภ.๓ฯ

๕๐. ตาก(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๑๐ มทบ.๓๑๐

และ

นพค.๓๓ฯ

อ.เมืองตาก ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.บานตาก ศบภ.นพค.๓๓ฯ

อ.สามเงา ศบภ.มทบ.๓๑๐

และ

ศพปน.ฯ



๑๒๗

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.แม่ระมาด ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.ท่าสองยาง ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.แม่สอด ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.พบพระ ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.อุมผาง ศบภ.มทบ.๓๑๐

อ.วังเจา ศบภ.มทบ.๓๑๐

๕๑. นครสวรรค(๑๕อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๑ มทบ.๓๑,

บน.๔

รวท.ฯ



อ.เมืองนครสวรรค์ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.โกรกพระ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ชุมแสง ศบภ.มทบ.๓๑

อ.หนองบัว ศบภ.มทบ.๓๑

อ.บรรพตพิสัย ศบภ.มทบ.๓๑

อ.เกาเลี้ยว ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ตาคลี ศบภ.บน.๔

อ.ท่าตะโก ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ไพศาลี ศบภ.มทบ.๓๑

อ.พยุหะคีรี ศบภ.สป.ฯ

อ.ลาดยาว ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ตากฟา ศบภ.บน.๔

อ.แม่วงก์ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.แม่เปน ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ชุมตาบง ศบภ.มทบ.๓๑

๕๒. น่าน(๑๕อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๘ มทบ.๓๘

นพค.๓๑ฯ



อ.เมืองน่าน ศบภ.มทบ.๓๘

อ.เฉลิมพระเกียรติ ศบภ.มทบ.๓๘

อ.เชียงกลาง ศบภ.มทบ.๓๘

อ.ทุ่งชาง ศบภ.มทบ.๓๘

อ.ท่าวังผา ศบภ.นพค.๓๑ฯ

อ.นานอย ศบภ.มทบ.๓๘

อ.นาหมื่น ศบภ.มทบ.๓๘

อ.บ่อเกลือ ศบภ.มทบ.๓๘

อ.บานหลวง ศบภ.มทบ.๓๘

อ.ปว ศบภ.นพค.๓๑ฯ

และ

รวท.ฯ

และ

นพค.๓๑ฯ



๑๒๖

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.แม่จริม ศบภ.มทบ.๓๘

อ.เวียงสา ศบภ.มทบ.๓๘

อ.สันติสุข ศบภ.มทบ.๓๘

อ.สองแคว ศบภ.มทบ.๓๘

อ.ภูเพียง ศบภ.มทบ.๓๘

๕๓. พะเยา(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๔ มทบ.๓๔

อ.เมืองพะเยา ศบภ.มทบ.๓๔

อ.จุน ศบภ.มทบ.๓๔

อ.เชียงคำ ศบภ.มทบ.๓๔

อ.เชียงม่วน ศบภ.มทบ.๓๔

อ.ดอกคำใต ศบภ.มทบ.๓๔

อ.ปง ศบภ.มทบ.๓๔

อ.แม่ใจ ศบภ.มทบ.๓๔

อ.ภูซาง ศบภ.มทบ.๓๔

อ.ภูกามยาว ศบภ.มทบ.๓๔

๕๔. พิจิตร(๑๒อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๖ มทบ.๓๖

อ.เมืองพิจิตร ศบภ.มทบ.๓๖

อ.วังทรายพูน ศบภ.มทบ.๓๖

อ.โพธิ์ประทับชาง ศบภ.มทบ.๓๖

อ.ตะพานหิน ศบภ.มทบ.๓๖

อ.บางมูลนาก ศบภ.มทบ.๓๖

อ.โพทะเล ศบภ.มทบ.๓๖

อ.สามง่าม ศบภ.มทบ.๓๖

อ.ทับคลอ ศบภ.มทบ.๓๖

อ.สากเหล็ก ศบภ.มทบ.๓๖

อ.บึงนาราง ศบภ.มทบ.๓๖

อ.ดงเจริญ ศบภ.มทบ.๓๖

อ.วชิรบารมี ศบภ.มทบ.๓๖

๕๕.  พิษณุโลก(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๔ พล.ร.๔,

บน.๔๖

นพค.๓๔ฯ



อ.เมืองพิษณุโลก ศบภ.พล.ร.๔

อ.นครไทย ศบภ.พล.ร.๔

อ.ชาติตระการ ศบภ.นพค.๓๔ฯ

อ.บางระกำ ศบภ.บน.๔๖

และ

นพค.๓๔



๑๒๙

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.บางกระทุ่ม ศบภ.บน.๔๖

อ.พรหมพิราม ศบภ.พล.ร.๔

อ.วัดโบสถ์ ศบภ.พล.ร.๔

อ.วังทอง ศบภ.บน.๔๖

อ.เนินมะปราง ศบภ.พล.ร.๔

๕๖. เพชรบูรณ(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ม.๑ พล.ม.๑

นพค.๑๖ฯ



อ.เมืองเพชรบูรณ์ ศบภ.พล.ม.๑

อ.เขาคอ ศบภ.พล.ม.๑

อ.ชนแดน ศบภ.พล.ม.๑

อ.น้ำหนาว ศบภ.พล.ม.๑

อ.บึงสามพัน ศบภ.นพค.๑๖ฯ

อ.วังโปง ศบภ.พล.ม.๑

อ.วิเชียรบุรี ศบภ.พล.ม.๑

อ.ศรีเทพ ศบภ.พล.ม.๑

อ.หนองไผ่ ศบภ.พล.ม.๑

อ.หล่มเก่า ศบภ.พล.ม.๑

อ.หล่มสัก ศบภ.พล.ม.๑

๕๗. แพร่(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๕ มทบ.๓๕

อ.เมืองแพร่ ศบภ.มทบ.๓๕

อ.เด่นชัย ศบภ.มทบ.๓๕

อ.รองกวาง ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ลอง ศบภ.มทบ.๓๕

อ.วังชิ้น ศบภ.มทบ.๓๕

อ.สูงเม่น ศบภ.มทบ.๓๕

อ.สอง ศบภ.มทบ.๓๕

อ.หนองม่วงไข่ ศบภ.มทบ.๓๕

๕๘. แม่ฮ่องสอน(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๗ พล.ร.๗

นพค.๓๖ฯ



อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ศบภ.พล.ร.๗

อ.ขุนยวม ศบภ.พล.ร.๗

อ.ปางมะผา ศบภ.พล.ร.๗

อ.ปาย ศบภ.พล.ร.๗

อ.แม่ลานอย ศบภ.พล.ร.๗

และ

นพค.๑๖ฯ

และ

นพค.๓๖ฯ



๑๒๘

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.แม่สะเรียง ศบภ.พล.ร.๗

อ.สบเมย ศบภ.นพค.๓๖ฯ

๕๙. ลำปาง(๑๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๒ มทบ.๓๒

อ.เมืองลำปาง ศบภ.มทบ.๓๒

อ.แม่เมาะ ศบภ.มทบ.๓๒

อ.เกาะคา ศบภ.มทบ.๓๒

อ.เสริมงาม ศบภ.มทบ.๓๒

อ.งาว ศบภ.มทบ.๓๒

อ.แจห่ม ศบภ.มทบ.๓๒

อ.วังเหนือ ศบภ.มทบ.๓๒

อ.เถิน ศบภ.มทบ.๓๒

อ.แม่พริก ศบภ.มทบ.๓๒

อ.แม่ทะ ศบภ.มทบ.๓๒

อ.สบปราบ ศบภ.มทบ.๓๒

อ.หางฉัตร ศบภ.มทบ.๓๒

อ.เมืองปาน ศบภ.มทบ.๓๒

๖๐. ลำพูน(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๗ พล.ร.๗

อ.เมืองลำพูน ศบภ.พล.ร.๗

อ.ทุ่งหัวชาง ศบภ.พล.ร.๗

อ.บานธิ ศบภ.พล.ร.๗

อ.บานโฮ่ง ศบภ.พล.ร.๗

อ.ปาซาง ศบภ.พล.ร.๗

อ.แม่ทา ศบภ.พล.ร.๗

อ.ลี้ ศบภ.พล.ร.๗

อ.เวียงหนองล่อง ศบภ.พล.ร.๗

๖๑. สุโขทัย(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๙ มทบ.๓๙

อ.เมืองสุโขทัย ศบภ.มทบ.๓๙

อ.กงไกรลาศ ศบภ.มทบ.๓๙

อ.คีรีมาศ ศบภ.มทบ.๓๙

อ.ทุ่งเสลี่ยม ศบภ.มทบ.๓๙

อ.บานด่านลานหอย ศบภ.มทบ.๓๙

อ.ศรีนคร ศบภ.มทบ.๓๙

อ.ศรีสัชนาลัย ศบภ.มทบ.๓๙



๑๓๑

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ศรีสำโรง ศบภ.มทบ.๓๙

อ.สวรรคโลก ศบภ.มทบ.๓๙

๖๒. อุตรดิตถ(๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๕ มทบ.๓๕

นพค.๓๔ฯ



อ.เมืองอุตรดิตถ์ ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ตรอน ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ท่าปลา ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ทองแสนขัน ศบภ.มทบ.๓๕

อ.น้ำปาด ศบภ.นพค.๓๔ฯ

อ.บานโคก ศบภ.นพค.๓๔ฯ

อ.พิชัย ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ฟากท่า ศบภ.มทบ.๓๕

อ.ลับแล ศบภ.มทบ.๓๕

๖๓. อุทัยธานี(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๓๑ มทบ.๓๑

นพค.๑๕ฯ



อ.เมืองอุทัยธานี ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ทัพทัน ศบภ.มทบ.๓๑

อ.บานไร่ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.ลานสัก ศบภ.มทบ.๓๑

อ.สว่างอารมณ์ ศบภ.มทบ.๓๑

อ.หวยคต ศบภ.นพค.๑๕ฯ

อ.หนองขาหย่าง ศบภ.มทบ.๓๑

อ.หนองฉาง ศบภ.มทบ.๓๑

๖๔. กระบี่(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕

ทรภ.๓



อ.เมืองกระบี่ ศบภ.พล.ร.๕

อ.เกาะลันตา ศบภ.ทรภ.๓

อ.เขาพนม ศบภ.พล.ร.๕

อ.คลองท่อม ศบภ.พล.ร.๕

อ.ปลายพระยา ศบภ.พล.ร.๕

อ.ลำทับ ศบภ.พล.ร.๕

อ.เหนือคลอง ศบภ.พล.ร.๕

อ.อ่าวลึก ศบภ.พล.ร.๕

๖๕. ชุมพร(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕

อ.เมืองชุมพร ศบภ.พล.ร.๕

อ.ทุ่งตะโก ศบภ.พล.ร.๕

และ

นพค.๓๔ฯ

และ

นพค.๑๕ฯ

และ

ทรภ.๓



๑๓๐

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ท่าแซะ ศบภ.พล.ร.๕

อ.ปะทิว ศบภ.พล.ร.๕

อ.พะโตะ ศบภ.พล.ร.๕

อ.ละแม ศบภ.พล.ร.๕

อ.สวี ศบภ.พล.ร.๕

อ.หลังสวน ศบภ.พล.ร.๕

๖๖. ตรัง(๑๐อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕

มทบ.๔๓



อ.เมืองตรัง ศบภ.พล.ร.๕

อ.กันตัง ศบภ.พล.ร.๕

อ.นาโยง ศบภ.พล.ร.๕

อ.ปะเหลียน ศบภ.พล.ร.๕

อ.ย่านตาขาว ศบภ.พล.ร.๕

อ.รัษฎา ศบภ.มทบ.๔๓

อ.วังวิเศษ ศบภ.พล.ร.๕

อ.สิเกา ศบภ.พล.ร.๕

อ.หวยยอด ศบภ.พล.ร.๕

อ.หาดสำราญ ศบภ.พล.ร.๕

๖๗. นครศรีธรรมราช(๒๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕,

มทบ.๔๑,

บชร.๔,

มทบ.๔๓

ทรภ.๒



อ.เมืองนครศรีธรรมราช ศบภ.พล.ร.๕

อ.พรหมคีรี ศบภ.พล.ร.๕

อ.ลานสกา ศบภ.พล.ร.๕

อ.ฉวาง ศบภ.พล.ร.๕

อ.พิปูน ศบภ.พล.ร.๕

อ.เชียรใหญ่ ศบภ.มทบ.๔๑

อ.ชะอวด ศบภ.พล.ร.๕

อ.ท่าศาลา ศบภ.มทบ.๔๑

อ.ทุ่งสง ศบภ.มทบ.๔๓

อ.นาบอน ศบภ.พล.ร.๕

อ.ทุ่งใหญ่ ศบภ.พล.ร.๕

อ.ปากพนัง ศบภ.มทบ.๔๑

อ.ร่อนพิบูลย์ ศบภ.พล.ร.๕

อ.สิชล ศบภ.มทบ.๔๑

อ.ขนอม ศบภ.ทรภ.๒

และ

มทบ.๔๓

และ

ทรภ.๒



๑๓๓

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.หัวไทร ศบภ.มทบ.๔๑

อ.บางขัน ศบภ.บชร.๔

อ.ถ้ำพรรณรา ศบภ.บชร.๔

อ.จุฬาภรณ์ ศบภ.พล.ร.๕

อ.พระพรหม ศบภ.พล.ร.๕

อ.นบพิตำ ศบภ.มทบ.๔๑

อ.ชางกลาง ศบภ.พล.ร.๕

อ.เฉลิมพระเกียรติ ศบภ.มทบ.๔๑

๖๘. นราธิวาส(๑๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๑๕ พล.ร.๑๕

ฉก.นย.ภต.



อ.เมืองนราธิวาส ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.บาเจาะ ศบภ.ฉก.นย.ภต.

อ.ยี่งอ ศบภ.ฉก.นย.ภต.

อ.รือเสาะ ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.ศรีสาคร ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.ตากใบ ศบภ.ฉก.นย.ภต.

อ.ระแงะ ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.แวง ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.สุคิริน ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.สุไหงโก-ลก ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.สุไหงปาดี ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.จะแนะ ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.เจาะไอรอง ศบภ.พล.ร.๑๕

๖๙. ปตตานี(๑๒อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๔๖ มทบ.๔๖

นพค.๔๔ฯ



อ.เมืองปตตานี ศบภ.มทบ.๔๖

อ.กะพอ ศบภ.มทบ.๔๖

อ.โคกโพธิ์ ศบภ.มทบ.๔๖

อ.ทุ่งยางแดง ศบภ.นพค.๔๔ฯ

อ.ปานาเระ ศบภ.มทบ.๔๖

อ.มายอ ศบภ.มทบ.๔๖

อ.แม่ลาน ศบภ.มทบ.๔๖

อ.ไมแก่น ศบภ.มทบ.๔๖

อ.ยะรัง ศบภ.มทบ.๔๖

อ.ยะหริ่ง ศบภ.มทบ.๔๖

และ

ฉก.นย.ภต.

และ

นพค.๔๔ฯ



๑๓๒

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.สายบุรี ศบภ.มทบ.๔๖

อ.หนองจิก ศบภ.มทบ.๔๖

๗๐. พังงา(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.ทรภ.๓ ทรภ.๓

อ.เมืองพังงา ศบภ.ทรภ.๓

อ.กะปง ศบภ.ทรภ.๓

อ.เกาะยาว ศบภ.ทรภ.๓

อ.คุระบุรี ศบภ.ทรภ.๓

อ.ตะกั่วทุ่ง ศบภ.ทรภ.๓

อ.ตะกั่วปา ศบภ.ทรภ.๓

อ.ทับปุด ศบภ.ทรภ.๓

อ.ทายเหมือง ศบภ.ทรภ.๓

๗๑. พัทลุง(๑๑อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.พัฒนา๔ พล.พัฒนา๔,

สนภ.๔ฯ

นพค.๔๓ฯ



อ.เมืองพัทลุง ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.กงหรา ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.เขาชัยสน ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ควนขนุน ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ตะโหมด ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.บางแกว ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ปากพะยูน ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ปาบอน ศบภ.สนภ.๔ฯ

อ.ปาพะยอม ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ศรีบรรพต ศบภ.พล.พัฒนา๔

อ.ศรีนครินทร์ ศบภ.นพค.๔๓ฯ

๗๒. ภูเก็ต(๓อำเภอ) ผูแทนศบภ.ทรภ.๓ ทรภ.๓

อ.เมืองภูเก็ต ศบภ.ทรภ.๓

อ.กะทู ศบภ.ทรภ.๓

อ.ถลาง ศบภ.ทรภ.๓

๗๓. ยะลา(๘อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๑๕ พล.ร.๑๕

นพค.๔๒ฯ



อ.เมืองยะลา ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.กาบัง ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.ธารโต ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.บันนังสตา ศบภ.พล.ร.๑๕

และ

นพค.๔๓ฯ

และ

นพค.๔๒ฯ



๑๓๕

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.เบตง ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.ยะหา ศบภ.นพค.๔๒ฯ

อ.รามัน ศบภ.พล.ร.๑๕

อ.กรงปนัง ศบภ.พล.ร.๑๕

๗๔. ระนอง(๕อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๔๔ มทบ.๔๔

อ.เมืองระนอง ศบภ.มทบ.๔๔

อ.กะเปอร์ ศบภ.มทบ.๔๔

อ.กระบุรี ศบภ.มทบ.๔๔

อ.ละอุ่น ศบภ.มทบ.๔๔

อ.สุขสำราญ ศบภ.มทบ.๔๔

๗๕. สงขลา(๑๖อำเภอ) ผูแทนศบภ.มทบ.๔๒ มทบ.๔๒,

พล.ร.๕,

ทรภ.๒

และ

บน.๕๖

อ.เมืองสงขลา ศบภ.ทรภ.๒

อ.สทิงพระ ศบภ.บน.๕๖

อ.จะนะ ศบภ.ทรภ.๒

อ.นาทวี ศบภ.พล.ร.๕

อ.เทพา ศบภ.พล.ร.๕

อ.สะบายอย ศบภ.พล.ร.๕

อ.ระโนด ศบภ.ทรภ.๒

อ.กระแสสินธุ์ ศบภ.บน.๕๖

อ.รัตภูมิ ศบภ.พล.ร.๕

อ.สะเดา ศบภ.บน.๕๖

อ.หาดใหญ่ ศบภ.มทบ.๔๒

อ.นาหม่อม ศบภ.พล.ร.๕

อ.ควนเนียง ศบภ.พล.ร.๕

อ.บางกล่ำ ศบภ.บน.๕๖

อ.สิงหนคร  ศบภ.บน.๕๖

อ.คลองหอยโข่ง ศบภ.บน.๕๖

๗๖. สตูล(๗อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕

นพค.๔๕ฯ



อ.เมืองสตูล ศบภ.พล.ร.๕

อ.ควนกาหลง ศบภ.นพค.๔๕ฯ

อ.ควนโดน ศบภ.นพค.๔๕ฯ

อ.ทุ่งหวา ศบภ.พล.ร.๕

อ.ท่าแพ ศบภ.พล.ร.๕

ศบภ.ทรภ.๒

และ

นพค.๔๕ฯ



๑๓๔

จังหวัด 
อำเภอ/เขต 

ผูแทน กห. ใน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. และ กอปภ.อ./กอปภ.จ. หน่วย 
รับผิดชอบ สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. 

อ.ละงูหัว ศบภ.พล.ร.๕

อ.มะนัง ศบภ.พล.ร.๕

๗๗. สุราษฎรธานี(๑๙อำเภอ) ผูแทนศบภ.พล.ร.๕ พล.ร.๕,

ทรภ.๒,

บน.๗

นพค.๔๖ฯ



อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ศบภ.พล.ร.๕

อ.กาญจนดิษฐ์ ศบภ.พล.ร.๕

อ.ดอนสัก ศบภ.พล.ร.๕

อ.เกาะสมุย ศบภ.ทรภ.๒

อ.เกาะพะงัน ศบภ.ทรภ.๒

อ.ไชยา ศบภ.บน.๗

อ.ท่าชนะ ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.คีรีรัฐนิคม ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.บานตาขุน ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.พนม ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.ท่าฉาง ศบภ.บน.๗

อ.บานนาสาร ศบภ.พล.ร.๕

อ.บานนาเดิม ศบภ.พล.ร.๕

อ.เคียนซา ศบภ.พล.ร.๕

อ.เวียงสระ ศบภ.พล.ร.๕

อ.พระแสง ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.พุนพิน ศบภ.บน.๗

อ.ชัยบุรี ศบภ.นพค.๔๖ฯ

อ.วิภาวดี ศบภ.นพค.๔๖ฯ

หมายเหตุปรบัชือ่จทบ.ตา่งๆใหสอดคลองกบัที่ทบ.เสนอขออนมุตัแินวทางการแปรสภาพจทบ.(ตวัยอ่จงัหวดั)

เปน มทบ.(หมายเลข) ไดแก่ จทบ.ร.บ. เปน มทบ.๑๖, จทบ.ก.จ. เปน มทบ.๑๗, จทบ.ส.บ. เปน มทบ.๑๘,

จทบ.ส.ก. เปน มทบ.๑๙, จทบ.ส.ร. เปน มทบ.๒๕, จทบ.บ.ร. เปน มทบ.๒๖, จทบ.ร.อ. เปน มทบ.๒๗,

จทบ.ล.ย. เปน มทบ.๒๘, จทบ.ส.น. เปน มทบ.๒๙, จทบ.น.พ. เปน มทบ.๒๑๐, จทบ.พ.ย. เปน มทบ.๓๔,

จทบ.อ.ต. เปน มทบ.๓๕, จทบ.พ.ช. เปน มทบ.๓๖, จทบ.ช.ร. เปน มทบ.๓๗, จทบ.น.น. เปน มทบ.๓๘,

จทบ.พ.ล. เปน มทบ.๓๙, จทบ.ต.ก. เปน มทบ.๓๑๐, จทบ.ท.ส. เปน มทบ.๔๓, จทบ.ช.พ. เปน มทบ.๔๔,

จทบ.ส.ฎ. เปน มทบ.๔๕ และ จทบ.ป.น. เปน มทบ.๔๖ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาภายในตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘

และ

นพค.๔๖ฯ



การแบ่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัยพื้นที่ทางน้ำ ของ ศบภ.ทร. ดังนี้ 

หน่วย พื้นที่ทางน้ำ ผูแทนกห.

ศบภ.ทรภ.๑ พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝงทะเลดานอ่าวไทยตอนบน

ในพื้นที่รับผิดชอบของของทรภ.๑(จ.ตราด,จ.จันทบุรี,จ.ระยอง,จ.ชลบุรี,

จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สมุทรปราการ,จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรสงคราม,จ.เพชรบุรี,

จ.ประจวบคีรีขันธ์และจ.ชุมพร)

ผอ.กพร.กภ.๑กร.

ศบภ.ทรภ.๒ พื้นที่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝงทะเล

ดานอ่าวไทยตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบของศบภ.ทรภ.๒(จ.สุราษฎร์ธานี,

จ.นครศรีธรรมราช,จ.พัทลุง,จ.สงขลา,จ.ปตตานีและจ.นราธิวาส)

ผูแทนศบภ.ทรภ.๒

ศบภ.ทรภ.๓ พื้นที่ทางทะเลเกาะแก่งต่างๆและชายฝงทะเลดานทะเลอันดามันในพื้นที่

รับผิดชอบของศบภ.ทรภ.๓ (จ.ระนอง,จ.พังงา,จ.ภูเก็ต,จ.กระบี่,จ.ตรัง

และจ.สตูล)

ผูแทนศบภ.ทรภ.๓

ศบภ.ฐท.กท. พื้นที่บริเวณสองฝงแม่น้ำเจาพระยา และลำคลองที่เรือเขาถึง ระหว่าง

สะพานพระรามหกถึงสะพานกรุงเทพฯรวมทั้งพื้นที่ใกลเคียงอื่นๆตามที่

ไดรับการรองขอหรือสั่งการจากศบภ.ทร.

ผูแทนศบภ.ฐท.กท.

ศบภ.กปช.จต. พื้นที่ทางน้ำ ไดแก่ ทะเล อ.เกาะกูด อ.เกาะชาง เกาะต่างๆ และชายฝง

ทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของมชด./๑

ผูแทนศบภ.กปช.จต.

ศบภ.นรข. แม่น้ำโขงดอนต่างๆและชายฝงแม่น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของนรข. ผูแทนศบภ.นรข.

หมายเหตุ 

๑. ผอ.ศบภ.กห., ผอ.ศบภ.สป., ผอ.ศบภ.บก.ทท. และ ผอ.ศบภ.เหล่าทัพ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอำนาจ

ในการสั่งการสำหรับ ผูแทน กห. ใน กปภ.อ/กปภ.จ. จะทำหนาที่เปนผูบัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของทหาร

ในพื้นที่ต่างๆ ตามตารางแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ เวนแต่มีการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อใหการสนับสนุนการจัดการ

สาธารณภัยในพื้นที่เปนไปอย่างมีเอกภาพและเกิดการบูรณาการ

๒.ผูแทนกห.ในกปภ.อ/กปภ.จ.และหน่วยรับผิดชอบในจังหวัดจะตองสนับสนุนอำเภอและจังหวัดในการ

จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัย

ดานต่างๆ ใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ซึ่ง กปภ.อ./กปภ.จ. มีหนาที่

ที่สำคัญสรุปไดดังนี้๑)กำหนดแนวทาง/ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการเตรียมความพรอม

รับมือกับสาธารณภัยของกปภ.องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น/กปภ.อ./กปภ.จ.๒)เฝาระวังติดตามประเมินและ

วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในระดับ ๒ ใหเสนอผูอำนวยการจังหวัด

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้น เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ๓) รวบรวมและจัดทำคลังขอมูล

ทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ภาคเอกชน และจังหวัดขางเคียง โดยใหและรับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและ๕)ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย

๑๓๗



๑๓๖

๓.ศบภ.สป.,ศบภ.บก.ทท.และศบภ.เหล่าทัพสามารถเขาไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตามตารางแบ่งมอบนี้ไดทั้งนี้ควรสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด เพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซอน โดยหน่วยสามารถ

ใหการช่วยเหลือผูประสบภัยหรือใหการสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ เมื่อไดรับการประสานหรือเมื่อ

มีความจำเปนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งประเมินแลวว่าจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพื้นที่อื่นๆ สามารถจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือไดตามความจำเปนและเหมาะสม

เพื่อใหทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม๒๕๕๘หนาที่ของหนา๑๓๘

ผนวก ง 

แบบรายงานการช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติของ กห. 

หน่วย........................................................................ 

๑. ประเภทของภัย(อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยแผ่นดินไหวฯ).............................................................................

๒. วัน,เดือน,ป ที่เกิดภัย......................................................................................................................................

๓. สถานที่เกิดภัย(ใหระบุบานเลขที่,ถนน,หมู่บาน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด).................................................

..............................................................................................................................................................................

๔. ความเสียหาย ( โดยประมาณ)......................................................................................................................

๔.๑ประชาชนรวมจำนวน...............คนเสียชีวิตจำนวน............คนบาดเจ็บจำนวน.............คน

๔.๒บานเรือนที่พักอาศัยจำนวน..................................หลัง

๔.๓ทรัพย์สินอื่นๆ(เช่นพื้นที่การเกษตรอาคาร/สถานที่สิ่งสาธารณูปโภคฯคิดเปนมูลค่า/บาท)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

๕. การช่วยเหลือของหน่วยทหารในพื้นที่(อาจแสดงดวยตารางก็ได)

๕.๑กำลังพลจำนวน............คน

๕.๒ยุทโธปกรณ์จำนวน...............รายการ

๕.๓เครื่องมือเครื่องใชจำนวน................รายการ

๕.๔การใชเงินทดรองราชการจำนวน.......................บาท

๕.๕อื่นๆจำนวน....................รายการ(เช่นอาหารยารักษาโรคการรักษาพยาบาลฯเปนตน)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

๖. ความตองการการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ/ส่วนกลาง.............................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ตรวจถูกตอง

(ลงชื่อ)

(..............................................)

ตำแหน่ง.....................................................

…..../…...…./….....

๑๓๘





จัดพิมพ์โดย:สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถนนประชาชื่นแขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อกรุงเทพฯ๑๐๘๐๐

โทร.๐๒๙๑๐๑๕๕๘โทรสาร๐๒๙๑๐๑๕๕๘โทร.ทหาร๕๘๕๓๓๑๖



กิจกรรม/เป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน ผลท่ีคาดว่า
ช่ือแผนงาน/โครงการ และพ้ืนท่ีด าเนินการ (ถ้ามี) ปี ปี ปี ปี ปี งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบ จะได้รับ

2560 2561 2562 2563 2564

1 โครงการติดต้ังสัญญาณ ติดต้ังไฟกระพริบ  - - 100,000 100,000 100,000 แผนพัฒนา กองช่าง ประชาชนมีความ

จราจร บริเวณทางแยก หรือจุดเส่ียง ท้องถ่ินส่ีปี ปลอดภัยในการ

ภายในต าบล (พ.ศ.2561-2564) เดินทางภายใน

ต าบมากย่ิข้ึน

แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  อ าเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับท่ี

งบประมาณ (บาท)

ภาคผนวก  ฒ









ภาคผนวก ข แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะท่ี 1 
(INITIAL DISASTER ASSESSMENT FORM) 



แบบประเมินภยัพิบติัขัน้ต้น ระยะท่ี 1                                  หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 

1 

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

วัน/เดือน/ปี  เวลา  
สถานที่  หมู่ที่ ____________________________ 

    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล  
อําเภอ  จังหวัด  
พิกัด (GPS) LAT  LONG  

ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1 
2 
3 
4 
5 

คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

3.1 ชนิดของภัยและลักษณะของภัย 
ชนิดของภัย ลักษณะของภัย 

           อุทกภัย ( ) น้ําท่วมฉับพลัน         ( ) น้ําท่วมขัง              ( ) น้ําล้นตลิ่ง 
( ) น้ําไหลหลาก            ( ) น้ําทะเลหนุน          ( ) น้ําป่าไหลหลาก 
( ) วาตภัย ( ) อ่ืนๆ ระบุ  

ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls)  ( ) การลื่นไถล (Slides)  ( ) การไหล (Flows) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DaNA Team)

3. ข้อมูลภัยพิบัติ

1. สถานที่ทําการประเมิน

                ภาคผนวก  ณ
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
   สิ้นสุดวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
 หมู่บ้าน/ชุมชน      หมู่ที่____________________________ 
      ตําบล        อําเภอ      
 จังหวัด        
 พิกัด GPS LAT       LONG       
  
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย  
 ( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้ อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ  
 ( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ  
( )  สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ 
      ( )  สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 

สั่งการและบัญชาการ 
 
 
 
4.1 ประชาชนในพื้นที่ 
 4.1.1 ประชาชนรวม    จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ   จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ   จํานวน      คน 
 4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต    จํานวน      คน 
 4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ    จํานวน      คน 
 4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย    จํานวน      คน 
 
 
 

4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 



แบบประเมินภยัพิบติัขัน้ต้น ระยะท่ี 1                                                    หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 

 
 

3 
 

4.2 ประชากรแฝง 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรแฝงทั้งหมด     จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ    จํานวน      คน 
 
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ  เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยเร้ือรัง 

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมด   จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน      คน 
 
 
 
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
 ( ) เดินเท้า  
 ( ) รถจักรยานยนต์     
 ( ) รถยนต์  ( ) 4 ล้อ        ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ        ( ) 6 ล้อ        ( ) 10 ล้อ     
 ( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร  
 ( ) รถแมคโคร  
 ( ) รถไฟ  
 ( ) เรือ  ระบุประเภท                      
 ( ) อากาศยาน ระบุประเภท            
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ             
 
5.2 ระบบสาธารณูปโภค 

 
 

รายการ การใช้งาน 
ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ แต่ทํางานได้

เป็นระยะๆ 
เสียหาย ใช้งาน

ไม่ได้ 
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ         

5. สาธารณูปโภค 
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 ( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้   จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้  จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายทั้งหมด     จํานวน      หลัง 
 
 
 
7.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 
 ( ) รถบรรทุกนํ้า     จํานวน      คัน 
 ( ) รถกู้ภัย      จํานวน      คัน 
 ( ) เรือท้องแบน/ แพยาง    จํานวน      ลํา 
 ( ) เครื่องป่ันไฟ     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) รถป่ันไฟ     จํานวน      คัน 
 ( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก   จํานวน      คัน 
 ( ) รถขุดตัก     จํานวน      คัน 
 ( ) รถผลิตนํ้าด่ืม     จํานวน      คัน 
 ( ) รถประกอบอาหาร    จํานวน      คัน 
 ( ) วิทยุสื่อสาร     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) โดรน      จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เรือผลักดันนํ้า     จํานวน      ลํา 
 ( )  อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า  
  ( ) เสื้อชูชีพ      จํานวน      อัน 
  ( ) สน็อคเกอร์     จํานวน      อัน   
 ( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง    จํานวน      คัน 
 ( )  เครื่องสูบนํ้าระยะไกล    จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เครื่องสูบนํ้า     จํานวน      เครื่อง 
 ( )  รถสื่อสาร     จํานวน      คัน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
7.2 การให้ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 ( ) ถุงยังชีพ     จํานวน      ชุด 
 ( ) ข้าวกล่อง     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้าด่ืม      จํานวน      ลิตร / ขวด 
 ( ) เสื้อผ้า      จํานวน     ชุด 
 ( ) ยารักษาโรค     จํานวน      ชุด 
 ( ) อาหาร / เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน  จํานวน      ชุด 

6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลําดับความต้องการแต่ละด้าน) 
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 ( ) สุขาเคลื่อนที่     จํานวน      ห้อง 
 ( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่ แขมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จํานวน      ชุด 
 ( ) ไฟฉาย      จํานวน      ชุด 
 ( ) ยากันยุง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ผ้าอนามัย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในชาย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในหญิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) กระดาษชําระ     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้ามันเช้ือเพลิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ถุงดําสําหรับขับถ่าย    จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น    จํานวน      ชุด 
 ( ) เต้นท์สนาม     จํานวน      ชุด 
 ( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได้               กล่อง/วัน    
 ( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ  จํานวน      ชุด  
 ( ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)  จํานวน      ชุด 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
7.3 การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ 
 ( ) สะพานเหล็กช่ัวคราว Bailey bridge  จํานวน      แห่ง 
 ( ) ถนน      จํานวน      สาย 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
7.4 ความต้องการเร่งด่วน ระบุ ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 ( ) ทีมค้นหา     จํานวน      คน   
  ( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จํานวน      ตัว 
 ( ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน    จํานวน      คน 
 ( ) ชุดประสานงาน     จํานวน      คน 
 ( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่    จํานวน      หน่วย 
 ( ) ตํารวจ/ตชด./ทหาร    จํานวน      คน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 

************************ 

8. ความต้องการด้านบุคลากร 
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แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี  ............./....................   วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
ถึง นายอำเภอเข่ืองใน 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับระเบิด 
  การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อืน่ๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อื่นๆ........................................................................................ 

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันท่ี................................... เวลา...................น.  ภัยส้ินสุดวันท่ี................................... เวลา..................น. 
3. สถานท่ีเกิดภัย ดังต่อไปนี้....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
 4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย.............คน  4.5 อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน 
5. พื้นท่ีประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารส่ิงก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร  โรงงาน........แห่ง 
วัด...........แห่ง  สถานท่ีราชการ............แห่ง  อื่นๆ............................................................................................ 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พื้นท่ีและทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บ่อปลา..............บ่อ 
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตว์เล้ียง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เป็ด/ไก่................ตัว) อื่นๆ....................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน................แห่ง  คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อื่นๆ....................................................................   ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบ้ืองต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ำ...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน  

เรือ.............ลำ  เครื่องสูบน้ำ............. เครื่องมือ  อื่นๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หน่วยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นท่ี.......................................................................... 
   ส่วนราชการอื่น  (ช่ือ)..........................................     ภาคเอกชน  (ช่ือ)................................................... 
  
  

     ........................................................ผู้รายงาน 
                                                        (นายวิลาศ  ไชยดี) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
                   ผู้อำนวยการท้องถิ่น  

ภาคผนวก ถ 
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