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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 

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

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
มาตรา 4  

และ มาตรา 20 , พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 มาตรา 67 (4) , หนังสืออ าเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 040 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น           จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือและแนวทางในการตัดสินใจส าหรับการด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาส า
ธารณภัยและให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลขนาบนากได้รับบริการสาธารณะอย่างน้อยในระดับมาตรฐานขั้น
พ้ืนฐาน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
(นายณัฏภัทร   อ่อนศรีทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ตั้งอยู่ที่ 78 หมู่ที่ 4 อ าเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ประมาณ  38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,250 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลท่าพยา  
   และต าบลปากแพรก 
        ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลเกาะเพชร 
   และ - 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
   และ - 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าปากพนัง 
   และต าบลปากแพรก 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ต าบล ได้แก่

10 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   - นายเกรียงไกร   ชูสุข  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายโกเมศ  จันทมณีโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 1 
   - นายสมเดช   คุ้มแคว้น  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   - นายวรรณไชย  แพรกปาน ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายสุชาติ   สระศรีสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ 2 
   - นายวิกิจ   ชูสุข   ส.อบต. หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
   - นายสุชาติ   สนทมิโน  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายสมทรง  ปานเกลี้ยง  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
   - นายวิกิจ   ชูสุข   ส.อบต. หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   - นายมณี   อ่อนศรีทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายสุทิน   คงละออ  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   - นายสมเกียรติ   จงไกรจักร ส.อบต. หมู่ที่ 4 
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หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   - นายประภัสสร   นวลขาว ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายชัยวุฒิ   ชื่นสระ  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
   - นายสมยา   เรืองขนาบ  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   - นายไพโรจน์    เขียวย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายละมุล    ปลอดกรรม ส.อบต. หมู่ที่ 6 
   - นางรัตนากร   เขียวย้อย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   - นายณัฐพงศ์   นาคด า  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายจรัส   เมืองแดง  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
   - นายจรัญ  เมืองแดง  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   - นายสมชาย   โปนะทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 
   - นายไพศาล  ทับทิมทอง  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9  บ้านบ่อคณฑี 
   - นายศิลา    วัดล่อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
   - นายกิตติศักดิ์   แพรกปาน ส.อบต. หมู่ที่ 9 
   - นางสาวกัญญา  ชุมพล  ส.อบต. หมู่ที่ 9 

หมู่ที่ 10  บ้านหน้าโกฏิ 
   - นายอาคม  ปฐมสุวรรณกุล ก านันต าบลขนาบนาก 
   - นายวรรชัย  โอพ่ัง  ส.อบต. หมู่ที่ 10 
   - นายผดุง   ศรีเพชร  ส.อบต. หมู่ที่ 10 

 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,886 คน 

จ าแนกเป็น เพศชาย   2,482  คน 
    เพศหญิง  2,404  คน 

จ านวนเด็ก 0-15 ปี  เดก็ชาย  422 คน   เด็กหญิง 370  คน 
จ านวนผู้พิการ  231  เพศชาย       คน    เพศหญิง       คน 
จ านวนสตรีมีครรภ์   -   คน 
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง   11  คน    ชาย  4  คน  หญิง  7  คน 
จ านวนครัวเรือน   1,554  ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง  ประมาณ   -   คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 99 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของต าบลขนาบนากอ าเภอปากพนัง) 
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๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ประมาณร้อยละ 80

ประกอบอาชีพท านา รองลงมาได้แก่ ด้านการท าไร่จาก ประมาณร้อยละ 50 ด้านประมง ประมาณร้อยละ20
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์ /การประมง เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อ
หัว/ต่อป ีประมาณ  40,000 – 50,000 บาท  

1.1.5 สถานที่ส าคัญ 
 

พ้ืนที่ สถานที่ส าคัญ (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 สถานที่ราชการ    

         1. โรงเรียนบ้านขนาบนาก 
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนาบนาก 

 
8.213716  ,  100.237875 
8.213716  ,  100.237875 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         1. วัดขนาบนาก 

 
8.210756  ,  100.232518 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 2 สถานที่ราชการ    
         ไม่มี 

 
 

สถานบริการสาธารณสุข 
         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขนาบนาก 

 
8.210970  ,  100.235393 

สถานทีต่ั้งทางศาสนา 
         ไม่มี 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 3 สถานที่ราชการ    
         ไม่มี 

 
 

สถานบริการสาธารณสุข 
         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขนาบนาก 

 
8.210970  ,  100.235393 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         ไม่มี 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 
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พ้ืนที่ สถานที่ส าคัญ (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 

สถานที่ราชการ    
         1. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนาบนาก 

 
8.222164  ,  100.247362 
8.222164  ,  100.247362 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 
 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         ไม่มี 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 5 สถานที่ราชการ    
         ไม่มี 

 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         ไม่มี 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 6 สถานที่ราชการ    
         ไม่มี 

 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         วัดบางอุดม 

 
8.204429  ,  100.253966 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 7 สถานที่ราชการ    
         1. โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 

 
8.217361  ,  100.254890 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         1. วัดโคกมะม่วง 

 
8.217384   ,  100.258730 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 
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พ้ืนที่ สถานที่ส าคัญ (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 8 สถานที่ราชการ    

         1. โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 
 
8.195420  ,  100.258866 

สถานบริการสาธารณสุข 
         1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางตะลุมพอ 

 
8.195558  ,  100.260465 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         1. วัดโคกแสง 

 
 

8.200742  ,  100.271078 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 9 สถานที่ราชการ    
         ไม่มี 

 

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 
 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         ไม่มี 

 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 

 

หมู่ที่ 10 สถานที่ราชการ    
         1. โครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล
บ้านหน้าโกฐิ 

 
8.230842  ,  100.281338  

สถานบริการสาธารณสุข 
         ไม่มี 

 
 

สถานที่ตั้งทางศาสนา 
         1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดบ้านหน้าโกฐ 

 
8.230842  ,  100.281338  

พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
         1. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
             (จุดศูนย์กลางรวบรวมขยะอันตราย) 
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1.1.5 สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนที่ สาธารณูปโภค  (ระบุรายละเอียด) พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 ไฟฟ้า : หน้า รพสต.บ้านขนาบนาก 8  12  40.1  100  14  03.4 

ประปา :   
ถนน : สายหน้าวัดขนาบนาก 8  12  42.5  100  14  09.5 

8  12  32.4  100  13  49.8 
รถโดยสาร :  -  
การสื่อสารและคมนาคม :  -  

หมู่ที่ 2 ไฟฟ้า :  8  12  07.7  100  14  24.5 
ประปา 08  12  02.6 100 14  22.6 
ถนน : สายบางวุน – สังเมียน 08 12 07.7  100  14  24.1 

8  12  43.1  100  14  13.2  
รถโดยสาร : -  
การสื่อสารและคมนาคม : -  

หมู่ที่ 3 ไฟฟ้า :  8  14  18.3  100 14  12.7 
ประปา : 08 14 19.9 100 14 04.0 
ถนน : ถนนสายป่าพร้าว – ดอนโพรง 8 13 14.1 100 14 16.8 

8 14 31.8 100 14 13.8 
รถโดยสาร : -  
การสื่อสารและคมนาคม : -  

หมู่ที่ 4 ไฟฟ้า :  
ประปา : บ้านหนองห้าง 8  14  08.1  100  14  48.0 
ประปา : บ้านหนองลาน 8  13  30.1  100  14  52.2 
ถนน : สายท่านาบ้านทวด 8  13  22.7  100  15  07 

8  14  18.1  100  14  12.4 
รถโดยสาร : -  
การสื่อสารและคมนาคม : -  

หมู่ที่ 5 ไฟฟ้า :  8  13  23.3  100  15  08.0 
ประปา : บ้านปากช่อง 8  13  09.8  100  15  11.2 
ประปา : บ้านต าเสก 8  12  37.9  100  14  45.7 
ถนน : สายปากช่อง 8  13  23.0  100  15  07.9 

8  13  00.0  100  15  16.4 
รถโดยสาร : -  
การสื่อสารและคมนาคม : -  

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๘ 

 

 
 

พ้ืนที่ สาธารณูปโภค  (ระบุรายละเอียด)   พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 6 ไฟฟ้า :  8  12  11.4  100  13  17.2 

ประปา : 8  12  17.1  N  100   15  
17.9 

ถนน : สายหน้าวัดบางอุดม 8  12  34.2  100  15  200 
8  11  53.9  100  15  23.1 

รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  

หมู่ที่ 7 ไฟฟ้า :  
ประปา : บางหรง  8  12  45.9  100  15  59.4 
ประปา : เกาะฝ้าย 8  12  48.3  100  16  59.4 
ถนน :  สายเกาะฝ้าย-สาย ทล 4045 8  12  5.6  100  17  07.3 

3  13  25.4  100  16  36.6 
รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  

หมู่ที่ 8 ไฟฟ้า : 6  11  41.3  100  15  32.0 
 ประปา : 8  11  13.6  100  15  32.5 

ถนน : สายบางตะลุมพอ-บางคันธง 8  11  44.0  100  15  32.8 
8  10  25.1  100  15  41.0 

รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  

หมู่ที่ 9 ไฟฟ้า :  8  11  05.1  100  17  86.0 
 ประปา : บ้านน าทรัพย์ 8  11  49.8  100  19  18.3 

ประปา : บ้านเจ้ต้อย 8  10  59.7  100  17  24.3 
ถนน : สายบ้านน าทรัพย์ 8  11  41.4  100  17  20.4 

8  11  58.6  100  16  82.6 
รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  
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พ้ืนที่ สาธารณูปโภค  (ระบุรายละเอียด)   พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 10 ไฟฟ้า : สายเกาะฝ้าย  8  14  21.2  100  16  436 

ประปา : บ้านหน้าโกฏิ 8  13  36.7  100  16  53.7 
ประปา : บ้านหัวดอน 8  13  25.2  100  15.51 
ถนน : สายชายทะเล 8  14  21.4  100  14  43.2 

8  13  26.2  100  16  58.3 
รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  

รวม ไฟฟ้า :  
ประปา :  
ถนน :  
รถโดยสาร :  
การสื่อสารและคมนาคม :  

 

๑.๑.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 4045 (บ้านเกาะฝ้าย-บางยา)  ทางหลวงหมายเลข 4013 (ปากพนัง-     
หัวไทร) ถนนสายป่าพร้าว-ดอนโพรง , ถนนสายท่านา-บ้านทวด , ถนนสายบางวุน-สังเมียน , ถนนสายบ้าน          
น าทรัพย์-บ้านป่าขลู , ถนนสายคันคลองพระราชด าริ-ประตูระบายน้ าบ้านหน้าโกฏิและทางเรือ ผ่านเส้นทาง
แม่น้ าปากพนังเชื่อมโยงแม่น้ าหัวไทรและทะเลอ่าวไทย 
  ๑.๑.8 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองหน้าโกฎิไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 9  8  7  6 ถึงหมู่ที่  
10 , คลองคูนา หมู่ที่ 1  3  4 , คลองบางขนาบนาก หมู่ที่ 2 , คลองบางต าเสก หมู่ที่ 2 , คลองสายท่าดี        
หมู่ที่ 3 , คลองบางหรง หมู่ที่ 6 , คลองบางแค หมู่ที่ 6 , คลองบางนางส้มเฟ้ือง หมู่ที่ 7 , คลองบางตะลุมพอ 
หมู่ที่ 8 และคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 10  4  5  2  7  6 

 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ส่วน
ใหญ่เกิดภัยจากน้ าท่วมขังในพ้ืน และคลื่นซัดชายฝั่งโดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพ้ืนที่ต าบลขนาบนากมีทั้งติดริม
ทะเลอ่าวไทยเมื่อถึงช่วงฤดูสมรสุมจะเกิดลมกรรโชกแรง คลื่นทะเลพัดชายฝั่งกัดเซาะถนนทางหลวงหมายเลข 
4013 (ปากพนัง-หัวไทร) ท าให้ประชาชนที่อาศัยริมทะเลและผู้สัญจรไปมาบนถนนทางหลวงดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบทุกปีโดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ  หมู่ที่ 9 บ้านบ่อคณฑี และหมู่ที่ 8 บ้านบางตะลุมพอ
ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 
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 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕7 18 ธ.ค. 57 10 หมู่บ้าน - - - - ไม่สามารถประเมินได ้

๒๕59 1 ธ.ค. 59 10 หมู่บ้าน 1,150 - - - ไม่สามารถประเมินได ้

๒๕60 6 ม.ค. 60 10 หมู่บ้าน 900 - - - ไม่สามารถประเมินได ้

2561 ธ.ค. 60 – ม.ค. 61 10 หมู่บ้าน 1,000 - - - ไม่สามารถประเมินได ้

2562 - - - - - - - 

รวม 6 คร้ัง 10 หมู่บ้าน - - - - ไม่สามารถประเมินได ้

     (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน  
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕58 29 พ.ย. 58 10 หมู่บ้าน - - ไม่สามารถประเมินได ้

2560 1 10 หมู่บ้าน - - ไม่สามารถประเมินได ้

2562 4 ม.ค. 62 10 หมู่บ้าน 4 448 675,479 
รวม 6 ครั้ง 10 หมู่บ้าน 4 448 675,479 

 

     (3) ภัยแล้ง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

พ.ศ. 

จ านวนครัง้     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที ่ 
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย  

(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน       

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕57 10 มี.ค. 57 10 หมู่บ้าน 1,490 - - ไม่สามารถประเมินได ้

๒๕59 2 พ.ค. 59 10 หมู่บ้าน 1,511 - - ไม่สามารถประเมินได ้

2561 2 พ.ค. 61 10 หมู่บ้าน 1,000 - - ไม่สามารถประเมินได ้

2562 สิงหาคม 62 10 หมู่บ้าน 1,000 1,500 - 41,840 

รวม 3 ครั้ง 10 หมู่บ้าน 1,511 - - ไม่สามารถประเมินได ้
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      (4) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕4 6 ต.ค. 54 หมู่ที่ 3 1 ครัวเรือน - - ไม่สามารถประเมินได้ 

๒๕61 5 ส.ค. 61 หมู่ที่ 8 - - - ไม่สามารถประเมินได้ 

2562 17 มี.ค. 62   หมู่ที่ 6 1 ครัวเรือน - - 50,000 

รวม 3 คร้ัง 3 หมู่ 2 ครัวเรือน - - 50,000 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕59 - - - - - 
๒๕60 - - - - - 
๒๕61 - - - - - 
2563 - - - - - 
รวม - - - - - 

 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 คลื่นทะเลสูงและลมกรรโชกแรง คลื่นลมแรง  คลื่นทะเลสูงเนื่องจากบริเวณอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก าลังแรงพัดปกคลุม 

2  อุทกภัย น้ าท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ าขังและเป็นพื้นที่
รองรับน้ าจากอ าเภออื่นๆก่อนไหลลงในทะเลอ่าวไทย 

3 ภัยแล้ง น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง แห้งขอด 
4 อัคคีภัย พื้นที่รกร้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคภีัยในพื้นที่และบ้านเรือนที่เป็นไม้

เก่าๆและการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า 
 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
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       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ า
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณ
ภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
 

ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จึงท าปฏิทินสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 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. 
คลื่นทะเลสูง

และลม
กรรโชกแรง 

 ช่วงเดือน 
ธ.ค. – มี.ค.           

อุทกภัย             
ภัยแล้ง             
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดท้ังป ี
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่ งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลขนาบนาก  พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น                  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  และวัตถุประสงค
ของแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก             
อยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ               
โดยการวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
     เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประ เทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ           
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่ งบกลางของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
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       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

- ฯลฯ 
         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่
เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก ) 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั งไม่ มี 
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
         การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย                    

ใน องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนากต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

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

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

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

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่ จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้ าที่ บั งคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม  ก ากับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบร รเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

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

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
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      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

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

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ. เมืองพัทยา) 
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง  
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รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 

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

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอรวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการ
อ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมี พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่ อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้อ านวยการ 
      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล 
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับ
การร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
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แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

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

(นายอ าเภอ) 
 

 
 

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

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเมืองพัทยำ) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยำ) 

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

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบำล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  (เม่ือเกิดหรือคาด

ว่าจะเกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก    
ขึ้นโดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้
รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          
สาธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ(นายอ าเภอ)  
เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอ ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก         
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  และสา
ธารณภัยมคีวามรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียง ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

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

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก  (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

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

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
ฉบับนี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่           
ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม 
ความพร้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 

  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

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

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศั ก ยภ าพ  (Capacity) ห ม ายถึ ง  ค วามส ามารถที่ จ ะก ระท าก ารอย่ าง ใดอย่ างห นึ่ ง                  
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    

ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม 
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ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผ์ลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากจึงก าหนดให้จัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่ง
การในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)                      
(๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ                 
(๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
 

      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีพ้ืนที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ 
ภัยจากคลื่นทะเลสูงและลมกรรโชกแรง อุทกภัย ภัยแล้ง และอัคคีภัยตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑     
จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้วและได้จัดสร้างป้ายเตือน ป้ายสัญญาณ สิ่งปลูกสร้างที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัยขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
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        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 

    ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง
จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพ่ือให้มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการ
ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
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           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งนี ้ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งท าหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นากมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพ้ืนที่
รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน               
การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยก าหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า    
ที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๒๖ 

 

    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล     
ขนาบนากมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
 
 
 

   ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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                 (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นากจะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ที่
มีความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 
  
   (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชน ได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
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    ๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก าหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการด าเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก ) 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

คลื่นทะเลสูง 
และลม 

กรรโชกแรง 

หมู่ที่ 
10 , 7 
, 8 , 9 

หมู่ที่ 4 , 
5 , 6 

หมู่ที่ 2 
, 3 , 1 

ความเปราะบาง 
1. เป็นพื้ นที่ ติ ดทะเลอ่าวไทย     
มีการเสี่ยงต่อคลื่นทะเลสูงและลม
กรรโชกแรงได้ง่ายมาก 
2. ประชาชนอาศัยริมทะเลหลาย
ครัวเรือน / บ้านเรือนไม่มั่นคง 
3. คลื่นลมแรง  คลื่นทะเลสู ง
เนื่องจากบริเวณอ่าวไทยมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงพัด
ปกคลุมประกอบกับมีหย่อมความ
กดอากาศต่ าปกคลุม 
ความล่อแหลม 
1. เกิดคลื่นทะเลสูง ลมกรรโชก
แรงทุกปี  
2.บ้ า น เรื อ น  ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน รวมทั้งการประกอบ
อาชีพประมงได้รับความเสียหาย 
3. ขาดระบบเตือนภัยที่ปลอดภัย 
ศักยภาพ 
1. มีการจัดตั้ งคณ ะกรรมการ 
เครือข่ายภัยพิบัติ ภาคประชาชน 
2. มีการคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ ของ อบต.  
3 . มี ศู น ย์  อ ป พ ร .  ใน ก า ร
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  
4. มีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบล 
 

- มี โค ร ง ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
บ ร ร เท า ส า ธ า ร ณ ภั ย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนรองรับ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเร่งด าเนินการก่อสร้าง
แ น ว กั น ค ลื่ น บ ริ เว ณ บ้ า น        
หน้าโกฏิ หมู่ที่ 10  
- สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้
ให้พอเพียง 
- ให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อ อ ย่ า ง
ทันท่วงทีตามอ านาจหน้าที่ที่
ด าเนินการได้และขอรับการ
ช่ วย เหลื อจากห น่ วย งาน ที่
เกี่ยวข้อง 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นประจ า  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
อ ป พ ร . , ผู้ น า ชุ ม ช น  ,        
จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่ 
1-10 

- - ความเปราะบาง 
1. เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแบบแอ่งกะทะ
ท าให้น้ าท่วมขังบ่อย 
2. ประชาชนอาศัยริมคลอง 
3. คู คลอง ตื้นเขิน  
4. เนื่องจากบริเวณอ่าวไทยมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงพัด
ปกคลุมประกอบกับมีหย่อมความ
กดอากาศต่ าปกคลุม 
ความล่อแหลม 
1. น้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน 
2.บ้ าน เรือน  ท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการ
เกษตรได้รับ ความเสียหาย  
3. ข าด ระ บ บ เตื อ น ภั ย ที่ มี 
ประสิทธิภาพ 
4. ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตก
สะสมเป็นระยะเวลาหลายวันท า
ให้น้ าท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากใน
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ าขังและเป็น
พื้นที่ รองรับน้ าจากอ าเภออื่นๆ
ก่อนไหลลงในทะเลอ่าวไทย 
ศักยภาพ 
1. มีการจัดตั้ งคณ ะกรรมการ 
เครือข่ายภัยพิบัติ ภาคประชาชน 
2. มีการคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ ของ อบต.  
3 . มี ศู น ย์  อ ป พ ร .  ใน ก า ร
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  
4. มีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบล 
 

- มี โค ร ง ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
บ ร ร เท า ส า ธ า ร ณ ภั ย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนรองรับ 
- ขุดลอกแหล่งน้ าในพื้นที่เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อลดการตื้นเขิน
เพื่ อ ให้ น้ า ได้ ร ะ บ าย อ ย่ า ง
รวดเร็ว 
- สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้
ให้พอเพียงพอ มีมาตรฐานได้
อย่าง เพียงพอและรวดเร็ว 
- ให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อ อ ย่ า ง
ทันท่วงทีตามอ านาจหน้าที่ที่
ด าเนินการได้และขอรับการ
ช่ วย เหลื อจากห น่ วย งาน ที่
เกี่ยวข้อง 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นประจ า  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
อ ป พ ร . , ผู้ น า ชุ ม ช น  ,        
จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 
1-10 

- - ความเปราะบาง   
1.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง 
เกษตร (โดยเฉพาะการท าไร่จาก
ซึ่ งเป็นอาชีพหลักของต าบล
ขนาบนาก) จึงมีความต้องการ 
ใช้ น้ า ใน ป ริ ม าณ ม า ก แ ล ะ
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ปี ใ น ก า ร ท า
การเกษตร   
2.แหล่งเก็บน้ าเพื่อการเกษตร  
รวมทั้งแม่น้ า ล าคลอง คู สระ 
บ่อ ตื้นเขิน  
3.ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ าขนาดใหญ่
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
4 . เกิ ดฝนทิ้ งช่ วงเป็ น ระยะ
เวลานาน ประกอบกับในพื้นที่มี
การท านา ไร่จาก สวนปาล์ม 
ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการใช้น้ า
ในการเจริญเติบโต ท าให้การดูด
ซึมของพืชต้องใช้น้ าในการสร้าง
ความเจริญเติบโต 
ความล่อแหลม   
1. เกษตรกรขาดแคลนน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรทุกรูปแบบ 
2.น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค   
ไม่เพียงพอต่อการใช้ 
3 . ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ด า เนิ น ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ มี ไม่
เพียงพอ 
ศักยภาพ  
1.พื้นที่อยู่ติดแม่น้ าปากพนัง  
มี คลองธรรมชาติ หลายสาย   
มีคลอง ชลประทาน ที่พอจะ
ช่วยได้อยู่พอประมาณ 
2.มีระบบประปาหมู่บ้านและ
ป ร ะ ป า บ่ อ ด า ใ น ก า ร ใ ห้
ประชาชนได้มีน้ าใช้ 
 
 

- มีโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ช่ ว ย เห ลื อ ป ร ะ ช า ช น
รองรับ 
- ขุดลอกแหล่งน้ าในพื้นที่
เป็นประจ าทุกปีเพื่อไว้กัก
เก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
- รณรงค์ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ขยายพื้นที่ปลูกป่าชุมชน 
- ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทั น ท่ ว งที ต าม อ าน า จ
หน้าที่ที่ด าเนินการได้และ
ขอรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นประจ า  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
อป พ ร. , ผู้ น าชุ ม ชน  ,        
จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่
อย่างสม่ าเสมอ 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อัคคีภัย หมู่ที่ 8 
, 9 

หมู่ที่ 1 2 3 4 
5 6 7  

หมู่ที่ 
10 

ความเปราะบาง  
1. ประชาชนขาดความตระหนกั     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่อง
การใช้ ไฟฟ้า การเผาหญ้าและ
เศษวัชพืช   
2.ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง 
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย
ขึ้น   
ความล่อแหลม  
1.มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย 
อาคารบ้านเรือน  
2 .ก า ร เผ า เศ ษ วั ส ดุ ท า ง
การเกษตร หญ้าแห้ง  อาจท าให้
เกิดอัคคีภัย 
3. ในพื้นที่บางหมู่บ้านมีพื้นที่รก
ร้างเป็นจ านวนมากซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้ 
ศักยภาพ 
1. มีการจัดตั้ งคณ ะกรรมการ 
เครือข่ายภัยพิบัติ ภาคประชาชน 
2. มีการคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ ของ อบต.  
3 . มี ศู น ย์  อ ป พ ร .  ใน ก า ร
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  
4. มีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบล 

- มีการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองอัคคีภัย 
- มีการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี
และให้ความรู้ เกี่ ย วกับ
อัคคีภัยแก่ประชาชน 
- ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทั น ท่ ว งที ต าม อ าน า จ
หน้าที่ที่ด าเนินการได้และ
ขอรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นประจ า  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
อป พ ร. , ผู้ น าชุ ม ชน  ,        
จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่
อย่างสม่ าเสมอ 

วาตภัย หมู่ที่ 
10 , 7 
, 8 , 9 

หมู่ที่ 4 , 5 , 6 หมู่ที่ 2 
, 3 , 1 

ความเปราะบาง   
1.ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม   
2 . การตั้ งที่ อยู่ อาศัยกระจัด
กระจาย   
3. บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยขาด
การ บ ารุ งดู แลรักษาให้ เกิ ด
ความปลอดภัย  
ความล่อแหลม   
1. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบ และติดแม่น้ า  
2. ที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในร่องมรสุม 
ตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ 
3. บ้านเรือนไม่มั่นคงแข็งแรง 
 
 

- มี โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ ภัย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนรองรับ 
- ป ร ะ ส าน ห น่ ว ย งาน ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร เ ร่ ง
ด าเนินการก่อสร้างแนวกัน
คลื่นบริเวณบ้าน        หน้า
โกฏิ หมู่ที่ 10  
- ส นั บ ส นุ น เค รื่ อ ง มื อ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
- ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีตามอ านาจหน้าที่ที่
ด าเนินการได้และขอรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

ศักยภาพ 
1. มีการจัดตั้ งคณ ะกรรมการ 
เครือข่ายภัยพิบัติ ภาคประชาชน 
2. มีการคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ ของ อบต.  
3 . มี ศู น ย์  อ ป พ ร .  ใน ก า ร
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  
4. มีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบล 

- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นประจ า  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
อป พ ร. , ผู้ น าชุ ม ชน  ,        
จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่
อย่างสม่ าเสมอ 

 

   
๓.4 การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
เกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
 

 ๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่ อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า 
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

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

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้  ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก            
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

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

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 
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 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
ก าลั งควบคุมสถานการณ์ ให้ อพยพไปยั งสถานที่ ปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่ สถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้น  ให้ จัด เตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า 

 
๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 

           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนว่ยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อบต.ขนาบนาก 
 
 
 
 
 

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

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๓๔ 

 

 

            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-466034-5  
วิทยุสื่อสาร ความถี ่- MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 075-466034-5 , 090-4905039 
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอปากพนัง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-517399 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุ
สื่อสาร ความถี ่ 150.850 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข - 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก  ในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ 
 ๔ .๑  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบ ัต ิการฉุก เฉ ิน  องค์การบริห ารส ่วนต าบลขนาบนาก       
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที ่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

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

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 
- งานส่งก าลังบ ารุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีดังนี ้
 (1) คณ ะที่ปรึกษา/ผู้ เชี่ ยวชาญ  มีหน้าที่  ให้ ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผู่้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขตพื้นท่ีประสบ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นท่ีจังหวัด) โดยผู้อ านวยการจังหวัด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ 
 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 , 5 , 6 
- สมาชิกสภา อบต.ขนาบนาก 

หมู่ที่ 1 , 5 , 6 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

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

 
 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต.ขนาบนาก 
- ส านักปลัด อบต.ขนาบนาก 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 , 3 , 2 
- สมาชิกสภา อบต. ขนาบนาก 

หมู่ที่ 4 , 3 , 2 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 , 8 , 9 , 10 
- สมาชิกสภา อบต. ขนาบนาก 

หมู่ที่ 7 , 8 , 9 , 10 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพ้ืนที่นั้น ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 
และผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก  และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น ภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย แก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป  โดยมี 
“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง
อ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจาก
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี 
ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าว
ข้างต้น 
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 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง
พ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น เข้าดำเนินการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที ่และผู้อำนวยการ
จังหวัดทราบทันท ี 
     (2) กรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ 
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการ
เบือ้งต้น เพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ ยงได้  ให้ เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน์ ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน           
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
         (5) กรณีเจา้พนกังานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกบั บริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ ต่อเมื่อได้ ร้บอนุญาตจาก              
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผู้อำนวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ สั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว  
    (7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ทำบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาบนาก ) ในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2 .1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก  เน้นการค้นหาผู้ รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
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         (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากได้วางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกดิขึ้น     
(๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานที่  สิ่งที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล            
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนด
พ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
        - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย         
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  (ตามข้อ 
4.1) 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงาน
สถานการณ์ ให้ กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก ) และกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    
ผู้ ว่ าราชการจั งห วัด /ผู้ อ าน วยการจั งห วั ด 
พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไปจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 

๓ ออกส ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมิน
สถานการณ์ เพ่ือวางแผนรับมือกับสถานการณ์
ภัย 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสา
ธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณา
เรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่
และประชาชนผู้ที่ จะได้รับผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพ้ืนที่ในการรับ
ภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา 
รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน เพ่ือก าหนดแนว
ทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการ
เกิดสาธารณภัยจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุก
แหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ชนิด  
   

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

(๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่
ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการ
สื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ เตือนภัยที่มีอยู่ของ
ชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือน
ภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา 
ถูกต้อง และเข้าใจง่าย บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้ง
เตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด 
 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ 
สั ญ ญ าณ เตื อน ภั ย ไม่ ส าม ารถ ใช้ ได้  ให้ ใช้
สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอ่ืนที่ ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ
ประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะเกิดอันตราย โดย
อพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและ
บ ร ร เท าส า ธ า รณ ภั ย  พ ร้ อ ม ทั้ ง ร า ย ง า น
ผู้ อ านวยการท้ องถิ่ น  ผู้ อ าน วยการอ า เภ อ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
กองช่าง 
โทร 075-466034-5 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัดเก็บและพักรอชั่วคราวของทรัพยากร 
(วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  เค รื่ อ ง มื อ  เค รื่ อ ง จั ก ก ล 
ยานพาหนะ) ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่ง
ใช้ทรัพยากร  

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
กองช่าง 
โทร 075-466034-5 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสา
ธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากร
เพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ  ให้พร้อมใช้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุน
การปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๔๓ 

 

ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ 
(Staging Area) พ ร้ อมทั้ งจั ด เต รี ย ม  เค รื่ อ ง 
จักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์  เครื่ องมือ
เครื่องใช้ และพลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการ
เผชิญเหตุ ออกเป็น.............โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่  1  5  6  
      มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 5 6 รับผิดชอบพื้นท่ี 

      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่  4  3  2  
      มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  3  2 รับผิดชอบพื้นท่ี 

      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 8 9 10  
      มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 8 9 10 รับผิดชอบพื้นท่ี 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการ
จัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่
ประสบภัย เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม
ขยายตั ว ให้ เจ้ าห น้ าที่  เจ้ าพ นั ก งาน  และ
อาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงาน
ตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนากก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
กองช่าง 
โทร 075-466034-5 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้
ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับ
แรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบ
ภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑ .๒ ) สนธิก าลั งเข้ าปฏิบั ติการค้นหา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่
มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ในพื้นที่ประสบภัย 

 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

         (๑ .๒ .๒ ) สั่ งการให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่จ าเป็นในการ
กู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยงตามความจ าเป็นของสถานการณ์ภัย 
                (๑ .๒ .๔ ) กรณี พ้ืนที่ ใดเป็น พ้ืนที่
วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ โดยทางรถยนต์หรือ
ทางเรือได้  ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจใน
พ้ื น ที่  ห รื อ พ้ื น ที่ ใก ล้ เคี ย ง เ พ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วน
เป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์ พักพิ ง
ชั่วคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑ .๒.๖ ) ระดมก าลั งแพทย์และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบ
ภัย 
                (๑.๒.๗) กรณี โครงสร้างพ้ืนฐาน
ได้รับความเสียหายให้ เร่งซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ระบบสื่ อสาร ไฟฟ้า และประปา 
แล้วแต่กรณี ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบ
ส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ได ้
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภค
บริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุง
ส า เร็จ  น้ าดื่ ม  เครื่ อ งยั งชี พที่ จ า เป็ น ให้ แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ 
– ๒ วัน) ให้ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิต
และทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พัก
พิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ 
อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูล
สถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒ .๑ ) ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและ
จัดท าบัญชี    การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่จ าเป็นมายัง
พ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารอง
ให้เพียงพอ 
        (๒ .๓ ) จั ดส่ งปั จจั ยสี่ ที่ จ า เป็ นต่ อการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้าย
เตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ
หรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวกการจราจรใน
จุดอันตราย 
        (๒ .๕ ) รักษาความสงบเรียบร้อยและ
จัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัยและศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้ งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือ
รวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   ในการติดต่อ
ประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
 
 
 
 
 

 
หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง 
(๒  – ๓  วัน ) ให้ ความส าคัญกับการค้นหา
ผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ             
๒๔ – ๔๘ ชั่ วโมงแรก การสืบหาญาติ  การ
รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย 
การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓ .๑) กรณีมีผู้ เสี ยชีวิตจ านวนมากให้
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เก็บรักษาศพใน
ระยะแรก  (วั ด และตู้ แ ช่ ศพ ) พ ร้อมทั้ ง ให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจชันสูตรเบื้ องต้น 
บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และ
เตรียมข้ อมู ลทั้ งหมด เพ่ื อการตรวจ พิ สู จน์
เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคม
เคลื่อนที่และให้บริการทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนประสาน การช่วยเหลือ รับ
เรื่องราวร้องทุ กข์  ประสานรับข้อมูลความ
เสียหายเบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) 
ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – 
๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ 
ชั่ วโมง (๒  – ๓  วัน ) ตามล าดับ  โดยเน้นการ
ช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ัง
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

๑๓ ป กป้ อ งสถ าน ที่ ส าคั ญ  เช่ น  โร งพ ย าบ าล  
โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน 
(ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  
เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กรณีทีม่ีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม และ
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้ นที่ ส ารวจและจัดท าข้อมูลความ
ต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้
อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการสนับสนุน และ
น าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ 
เช่น  ความช่ วยเหลือ ด้ านอาหาร น้ าดื่ ม  การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint 
Information Center : JIC)  
ท าหน้ าที่ ป ระสานข้อมูลข่าวสารสาธารณ ะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่ อยู่ ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล 
เพื่ อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์
ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม 

หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร 075-466034-5 
 

๑๘ -  กรณีมีผู้ เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่การปฏิบัติ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและ
ตู้แช่ศพ) และการเคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยง
ข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
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ล าดับที ่ การปฏิบัต ิ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
๑๙ 

 
เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพ้ืนที่ ยุ ติ แล้ ว ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานสถานการณ์สาธารณ
ภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการ
ประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยใน
พ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพประชาชน
กลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

 
ส่วนอ านวยการ 

 
หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อ
ได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
อย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบ
แจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและ
ล าดั บ ก่ อนหลั งการอพยพกลั บ  พ ร้อมทั้ ง
ป ระ ส าน งาน กั บ เจ้ าห น้ าที่ ที่ ด า เนิ น ก าร
ควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และ
หรืออาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ าซ้อน  เกินขีด
ความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ข้ างเคี ยงหรืออ าเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอ าเภอเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนอ านวยการ หน่วยรับผดิชอบ/ 
ส านักงานปลัด อบต. 
อปพร.อบต.ขนาบนาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
โทร 075-466034-5 
 

หมายเหตุ  :  การก าหนดส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ  
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ  
และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   
    ๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร กอปภ.องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
มอบหมายให้ อปพร.อบต.ขนาบนากเป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ....-....เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลาง
ส าหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการ
ประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ 
โดยก าหนดให้ ผอ.ศูนย์ อปพร.อบต.ขนาบนากเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก 
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   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้ งศูนย์สื่ อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก หมายเลขโทรศัพท์ 075-466034-5 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อ าเภอปากพนัง ลุ่มน้ า 150.850 075-517399   

2 สภ.ปากพนัง - 152.325 075-517277   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ 093-6509594 
รพสต.บา้นขนาบนาก 

โทรศัพท์ 089-6462182 
รพสต.บา้นบางตะลุมพอ 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
โทรศัพท์ 075-517399 
โทรสาร 075-517399 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสว่นต าบล

ขนาบนาก  
โทรศัพท์/โทรสาร 075-466034-5   

ความถี่วิทย ุ…-… MHz 
 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาปากพนัง 

โทรศัพท์ 075-443112 
 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(ทต.เกาะเพชร) 
โทรศัพท์ 075-354229 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญปูากพนัง 
โทรศัพท์ 075-343602 

075-344027 
 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท์ 075-358440 
 โทรสาร  

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อยปากพนัง 

โทรศัพท์ 075-518920  
 

สถานีต ารวจภูธร
ปากพนัง 

โทรศัพท์ 075-
517277 
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๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากเป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพ่ือท าหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากบัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น  จะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้
บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจาก
พ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชน
ออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วย 
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 (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม  
ก ากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย ตามค าสั่งของผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยมีรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก คนที่ 2 เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและ
รายงานสถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นเบอร์โทรศัพท์ 
  ๔.6.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้
จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ 
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้น ากระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
  ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ 
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้ผู้อพยพเกิด
ความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค  รวมทั้ง
ประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดยให้ค านึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็นส าคัญ 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

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

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากจะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล           
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า
รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

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

ระยที่ 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข:์ การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร้อมส าหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูทั่วไป  

(บทที่ ๑) 

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

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเนื่ อง ทั้ งนี้  จ าเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
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 ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ 
(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความเสียหายและ
ความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก ) พิจารณาเห็นว่า     มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และ
วิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง
เสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ พ้ืนที่
อาศัยของตนเองต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) 
ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่ พ้ืนที่อาศัยของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
       (1) ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนั้น 
       (2) กรณีผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  
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บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   

 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากจะ
ด าเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู
และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ) ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้ รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก ) จัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืน ฟู ไปยั ง             
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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 ๕.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมีแนวทาง
ปฏิบัติการฟื้นฟู  ดังนี้ 

       ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี้ 

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

จากภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอหรือความ

ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๒. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น  ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้การ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย 
และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่๒ก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้
ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ าภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล การส ารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้ อ านวยการจั งหวัด  ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห่ งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะ
สั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก การประเมิน
ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์ สาธารณ ภัยให้ กลับสู่ สภาพที่ สามารถใช้ งานได้  ทั้ งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 
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   (๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชและแขวงทางหลวง

ชนบทนครศรีธรรมราช 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ 
ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักชลประทานที่ 15 โครงการ
ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

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

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจ

ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสา
ธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนิน
กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง 
การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
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            - ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ด าเนินให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย
ถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้าง
ความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
อีก 

            - ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ด าเนินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และ
ฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัย
กว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากไปสู่การปฏิบัติ 
 

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากไปสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
พ.ศ. ๒๕๖1 ได้จัดท าขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
ปากพนังพ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๘       
มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน 
มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์กรสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ
ที ่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที ่

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เท า ส า
ธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก  อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้
เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้ังแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม 
การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า             
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก  
- สนง.ปภ.จว.นศ 
- ศูนย์ ปภ. จว.นศ 
 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 
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ล าดับ
ที ่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- สนง.ปภ.จว.ฉช. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 3 
(ปราจีนบุรี) 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- สนง.ปภ.จว.ฉช. 
- ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- สนง.ปภ.จว.ฉช. 
- ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้ งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 
 

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลขนาบ
นาก  
- สพป 
- สพม 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีให้
มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
 

- อ งค์ ก ารบริห าร
ส่ วน ต าบ ลขน าบ
นาก  
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ล าดับ
ที ่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         

ทั้งส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันแล ะบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

- องค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล              
ขนาบนาก  
- สนง.ปภ.จ.นศ.  
- ศูนย์ ปภ. จ.นศ. 
- ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

   เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ
และหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมาย
ที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 

 

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาบนากก าหนดขึ้นมา 
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๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ

นากเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้
จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง   
แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนากต่อไป 

 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
    เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้มีการ
คิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน และการบริการ
ให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับการติดตามและ
ประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจาก
บทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ โดยมีแนว
ทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 
 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า ๖๖ 

 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ให้เหมาะสม 

(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก  เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖3 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
แผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
และเหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ตามความ
เหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 


