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บทท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 
    

   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 

                    เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตั้งอยูท่ี 999 อำเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช                
มีพ้ืนท่ีประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,206.25 ไร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวน
ของตำบลรอนพิบูลย   
          ท ิศเหน ือ ตั ้งแต หล ักเขตที ่ 1 ซึ ่งตั ้งอยู ร ิมถนนตลาดเก า (ซึ ่งตั ้งอยู ร ิมถนนตลาดเก า              
ฟากเหน ือตรงฟากตลาดใหม ฟากตะว ันตก เส นเขตเล ียบริมถนนตลาดใหม ฟากตะวันตกไปทางท ิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ถึงหลักเขตท่ี 2 (ซ่ึงอยูหางจากเขตที่ 1 ระยะ 400 เมตร) 
      จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 3 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินสายรอนพิบูลย – ทุงสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรท่ี 95 
      จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 
      ท ิศตะว ัน ออกและท ิศ ใต  จากหล ัก เขต ที ่ 4 เป น เส นขนานก ับทางหลวงแผ นด ิน               
สายรอนพิบูลย – ทุ งสงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ ่งตั ้งอยู ห างจากศูนยกลางทางหลวง
แผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง กิโลเมตรท่ี 15 ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 
      ท ิศตะว ันตก  จากหล ักเขตที ่ 5 เป น เส นตรงไปทางท ิศเหน ือผ านทางหลวงแผ นด ิน                 
สายรอนพิบูลย – ทุ งสง กิโลเมตรที่ 15 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ ่งตั ้งอยู ห างจาก ศูนยกลางทางหลวงแผนดิน            
สายรอนพิบูลย – ทุงสง 650 เมตร 
      จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายรอนพิบูลย – ทุ งสง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริมถนนโครงการฟากตะวันตก หางจากทางหลวงแผนดิน สาย
รอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 
      จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่ง
ตั้งอยูหางจากหลักเขตท่ี 7 ตามแนวถนน 800 เมตร 

 ๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
                      ตำบลรอนพิบูลย เปนหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอรอนพิบูลย ไดรับการจัดตั้ง
เปนสุขาภิบาลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 และไดรับการยกฐานะเปน
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542           
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลรอนพิบูลยแบงเขตการปกครองเปน 10 ชุมชน ไดแก 
1. ชุมชนตลาดเกษตร          2. ชุมชนบานปาชมพู        
3. ชุมชนบานวังไทร  4. ชุมชนบานตลาดใหม       
5. ชุมชนสุวรรณรังษี-โคกยาง     6. ชุมชนบานเขานอย       
7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด       8. ชุมชนบานปรีชาทอง        
9. ชุมชนตลาดรอนพิบูลย     10.ชุมชนตลาดใน-จานเรียว 
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

                    เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีจำนวนประชากรท้ังส้ิน 7,684 คน 
จำแนกเปนเพศชาย 3,679 คน     เพศหญิง 4,005 คน 
จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ป) เด็กชาย 603 คน เด็กหญิง 540 คน 
จำนวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) เพศชาย 716 คน เพศหญิง 1,026 คน 
จำนวนผูพิการ    เพศชาย...117...คน เพศหญิง...88...คน 
จำนวนสตรีมีครรภ ..........................คน  
จำนวนผูปวยติดเตียง ....................... คน 

  จำนวนครัวเรือน 3,318 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ......................คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ 98 

ฯลฯ 
 ขอมูล ณ วันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย)  
 

 หมายเหตุ  1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
 2 ประชากรแฝง * หมายถึง ประชากรกลุมท่ีไดเขามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดท่ีตนไมไดพักอาศัย 

ลักษณะเชาไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุมท่ีมาอาศัยอยูประจําแตไมมีการยายทะเบียนบานหรอืไมมช่ืีอในทะเบียนบานท่ีตนพัก
อาศัย  

 
๑.๑.๔ ระบบเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคการเกษตรเปนหลัก โดยมียางพาราและปาลม

น้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจหลัก แตมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรมีแนวโนมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
 

  การเกษตร 

  อาชีพทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก  ทำไร ทำสวน โดยพืชท่ีนิยมปลูก ไดแก ยางพารา  ปาลม

น้ำมัน พืชผักสวนครัว ผลไม นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ คาขายและรับจางท่ัวไป 
 

  การประมง 

  มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (บอ/กระชัง) แตมีจำนวนไมมากนัก 
 

  การปศุสัตว 

  การปศุสัตวในพ้ืนท่ี เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพ่ือเปนอาชีพหลัก และ

อาชีพเสริม ไดแก การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  ตะพาบน้ำ ฯลฯ 
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 1.1.๕ สถานท่ีสำคัญ 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสำคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 
 

ชุมชนตลาดเกษตร สถานท่ีราชการ – หมวดทางหลวงรอนพิบูลย  
สถาบนัการศึกษา – โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา – วัดพิศาลนฤมิต 
สถาบันการเงิน – ธนาคารกรุงไทย สาขารอนพิบูลย 

8.184044,99.857898 
8.184044,99.857898 
8.184097,99.857888 
8.181040,99.856022 

ชุมชนปาชมพู สถานท่ีราชการ – สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบลูย  
                   – การยางแหงประเทศไทย สาขารอน 
                      พิบูลย 
สถาบันการเงิน – ธนาคารเพ่ือการเกษตร สาขารอน 
                      พิบูลย 

8.172683,99.853247 
8.172168,99.853104 
 
8.177162,99.857926 

ชุมชนบานวังไทร 
 

สถานีรถไฟบานเขานอย 8.158441,99.840301 

ชุมชนตลาดใหม ตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 8.151490,99.831744 

ชุมชนสุวรรณรังษี สถาบนัการศึกษา – โรงเรียนวัดสุวรรณรังษี 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา – วัดสุวรรณรังษี 

8.144713,99.809514 
8.142612,99.810515 

ชุมชนเขานอย – ศาลาจาก สถาบนัการศึกษา – โรงเรียนดรุณศึกษา 
                      - โรงเรียนวัดเขานอย 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา – วัดเขานอย 

8.153751,99.830264 
8.157106,99.840038 
8.156936,99.838493 

ชุมชนวัดเทพนมเชือด สถาบนัการศึกษา – โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 
                      - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.รอนพิบูลย 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา – วัดเทพนมเชือด 

8.173308,99.852112 
8.169548,99.845700 
8.173075,99.852327 

ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก สถานศึกษา – โรงเรียนมัธยมวีรศิลปน 8.173722,99.853142 

ชุมชนตลาดใน – จานเรียว สถานท่ีราชการ – ท่ีวาการอำเภอรอนพิบูลย 
                    - สำนักงานเกษตรอำเภอรอนพิบูลย 
                    - สำนักงานท่ีดินอำเภอรอนพิบลูย 
สถานศึกษา      - โรงเรียนรอนพิบูลย 
                    - ศูนยการศึกษานอกระบบ 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา – วัดจีบประดิษฐ 
สถาบันการเงิน  - ธนาคารออมสิน สาขารอนพิบูลย 
                    - ธนาคารกรุงเทพ สาขารอนพิบูลย 

8.179729,99.854892 
8.178803,99.854493 
8.179033,99.854662 
8.178727,99.854818 
8.180340,99.853869 
8.183054,99.850055 
8.205410,99.845772 
8.181666,99.853574 

ชุมชนตลาดรอนพิบูลย สถานท่ีราชการ – สถานีตำรวจภูธรรอนพิบูลย 
                    - ไปรษณียอำเภอรอนพิบูลย 
                    - สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
สถานบริการสาธารณสุข – สาธารณสุขอำเภอรอนพิบูลย 

8.180448,99.855300 
8.184185,99.854612 
8.181260,99.854948 
8.181122,99.854465 
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๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 

  การไฟฟา 
  อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอรอนพิบูลย มีหนวยไฟฟายอยอยูบริเวณ
ริมทางหลวงแผนดิน หมายเลข 403 โดยไดใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังใหบริการไฟฟาสาธารณะดวย         
ทุกหมูบานมีไฟฟาใช 
  การประปา 
  อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค มีปญหาขาดแคลนน้ำดิบและการปนเปอน
ของสารหนูในน้ำใตดิน 
  โทรศัพท 
  อยูในความรับผิดชอบของสำนักงานบริการโทรศัพท บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สาขารอนพิบูลย  
 

 1.1.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
 - ทางรถยนต: มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตังเปนเสนทาง

คมนาคมสายหลักท่ีสามารถใชเปนเสนทางไปเมืองนครศรีธรรมราช   
    ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 ชุมพร – พัทลุง เชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 

403 สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมไปยังอำเภอทุงสงและอำเภอชะอวดได 
              ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018 สายรอนพิบูลย – เขาชุมทอง แยกจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 403 
  - ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟรอนพิบูลย เปนจุดใหบริการ หางจากสำนักงานเทศบาลตำบลรอน

พิบูลย ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
๑.๑.๘ แหลงแมน้ำลำคลอง 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีแหลงน้ำธรรมชาติท่ีสามารถนำมาใชและทำการเกษตรกรรมโดยจะ
มีสภาพเปนธารน้ำท่ีไหลมาจากน้ำตกซ่ึงเหมาะแกการปลูกไมผลและไมยืนตนและแหลงน้ำอ่ืนๆ เชน คลองน้ำขุน 
เหมืองแร เกาขางวัดจีบประดิษฐ  เหมืองบ านทายเรือ เหมืองบ านหนองบอน  ชลประทานระบบทอ            
โครงการอางเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สวนใหญเกิดภัย
จาก อุทกภัย วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก มีน้ำทวมขัง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 (ชุมชน) หมู5 (ชุมชน) หมู6 
(ชุมชน) หมู 7 (ชุมชนวังไทร,ชุมชนปรีชาทอง) หมู 10 (ชุมชน) หมู 12 (ชุมชน) หมู 13 (ชุมชน) หมู 14 (ชุมชน) 
ท่ีเกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสยีชีวิต 
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย (เทศบาลตำบลรอนพิบูลย) 
          สถานการณสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและสรางความ

สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
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       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

พ.ศ. 

จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

วันท่ี 2-5 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕59 

1 5,7,10,12,13,
14 

520 - - - - 

วันท่ี 3-7 
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60 

1 1,7,10,13 718 - - -  

วันท่ี  
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

1 7,10,12,13 65 - - - - 

วันท่ี 1-4 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

1 5,7,10,12,13,
14 

1,038 - - - 253,240 
(ถุงยังชีพ) 

รวม - - - - - - 253,240 

(ท่ีมา : งานปองกันฯ ขอมูล  ณ  วันท่ี  19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564) 
        (2)  วาตภัย 
ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จำนวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน  

(หลัง) 

๒๕62 1 1,5,7,10,12,13,14,16 1 188 440,402 
(เหตุการณปาบึก) 

2564 2 7,12 - 10 10,364 

รวม     450,766 

(ท่ีมา : งานปองกันฯ ขอมูล  ณ  วันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564) 
      (3) ภยัแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่   
ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร) 

จำนวนสัตว 
ที่รับ

ผลกระทบ 
(ตัว) 

๒๕62 
- - - - - - 

๒๕63 
1 1,5,7,10,12,13 200 - - - 

รวม - - - - - - 

   (ท่ีมา : งานปองกันฯ ขอมูล  ณ  วันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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      (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสยีหาย 
(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต  
(คน) 

  

บาดเจ็บ  
(คน) 

 

๒๕61 - - - - - - 
๒๕62 - - - - - - 
๒๕63 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

(ท่ีมา : งานปองกันฯ ขอมูล  ณ วันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

๑.๓ การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลย                 
       จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑-๖  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ (เทศบาลตำบลรอนพิบูลย) 
 

 

ลำดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัย น้ำปาไหลหลาก  
2 วาตภัย เกิดพายุ ลมกรรโชคแรง 
3 ภัยแลง น้ำในแมนำ้แหงขอด  ฝนท้ิงชวง 
4 อัคคีภัย จุดไฟเผาหญา  ไฟฟารัดวงจร 

 
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัย              
วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึง
การคาดการณทำไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน 
เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 
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ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำป 
ใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

  สงกรานต         
ปใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากข้ึนกับ            
การดำเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล

รอนพิบูลย พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แก
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมาย               
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลรอนพิบูลย นายกเทศมนตรี 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก            
มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตาม
สถานการณท่ีเกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
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    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกำหนดยุทธศาสตร                   
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนำไปสู
การพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – ปรับตัว –            
ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ            
จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน              
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ 
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ  เพ่ือเผชิญ เหตุการณ ฉุกเฉิน ท่ี เกิด ข้ึนทุกรูปแบบ                 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน                
ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการ
ซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ             
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และประเพณี
ปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2564 ฉบับนี้        
มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัย         
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอม
และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทำให
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 
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      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีท่ีมาจาก 
2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจำป เทศบาลตำบลรอนพิบูลย (โครงการท่ีใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยกำหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในการจัดการใหมีเครื่องหมาย
สญัญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

         (๒) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
           เทศบาลตำบลรอนพิบูลย นำเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว ไปใชจายเพ่ือ
บรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรก ท้ังนี้ หากงบประมาณไม
เพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจำเปนเรงดวนท่ีตอง
ใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสำหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ     
เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร     
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงาน โครงการ อ่ืน ท่ี ยั งไม มี  
ความจำเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สำหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
         ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย              

ในเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตองมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัย            
ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหนาท่ีกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ ผูวาราชการ

จังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทำหนาท่ีบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับโดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ             
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม              
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็นตอ
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกำลังในการ
เริ่มปฏิบัติการ 
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      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ

สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผดิชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต
ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณและ
แจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี                   
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาท่ีเปนสวนหนึ่งใน
ศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ี
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

          (๔) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน       การ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมี
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด 
๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ีใหเปนไป
ตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (๕) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (๖) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง
พัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด และผูอำนวยการอำเภอ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย  หรือเขตพ้ืนท่ี อ่ืนเม่ือได รับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา                      
เปนผูอำนวยการ 
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              (๖.๒) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ใหสอดคลองและเชื่ อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอรอนพิบูลย รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือ
ผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี พ้ืน ท่ีติดตอหรือใกล เคียงหรือเขตพ้ืนท่ี อ่ืน เม่ือไดรับ                     
การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย เปนผูอำนวยการ 
      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 
(กอปภ.อบต.) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล
รอนพิบูลย ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  พรอม ท้ั งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
องคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ            
โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน ข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหรายงานผูอำนวยการอำเภอในเขตพ้ืนท่ี นายอำเภอรอนพิบลูย ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอ  
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กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอำนวยการอำเภอ 
(นายอำเภอ) 

 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผูอำนวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอำนวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกองคการบริหารสวนตำบล) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตำบล) 

กรณเีกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอำนวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอำนวยการเขต) 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสา
ธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี      
ไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ใหขอรับการสนับสนุนจาก                    
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกดิสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และสาธารณภัยมี
ความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย รายงานผูอำนวยการอำเภอ  
 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
 นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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พรอมท้ังประสาน กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหินตก และองคการบริหารสวน
ตำบลรอนพิบูลย  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอ
หรือใกล เคียง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน  เทศบาลตำบลหินตก และองคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย                      
ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสาน                 
การปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
         ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน เทศบาลตำบล
รอนพิบูลย กับ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับ
ทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอำนวยการ
จังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนท่ีในการชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติของ
หนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เทศบาลตำบลรอน พิบูลย                  

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน                  
สั่งการ รายงาน การปฏบิัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือ
ได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย      
(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภยัใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากร 
ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓ ) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล                 
รวมกับองคการสาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ 
เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง              
แจงหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก เทศบาลตำบลรอนพิบูลย หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัว      
ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติการ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบลูย พ.ศ. ๒๕64 หนา ๑๗ 

 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลำเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังท่ี
ปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
 
ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 
โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1 อาสาสมัครมลูนิธิประชารวมใจ 
เขตอำเภอรอนพิบูลย 

095-106-5204 
094-604-8151 

นายวีระพงศ  รอดเหนี่ยว 
 

2 อาสาสมัครมลูนิธิใตเต็กเซี่ยงตึ๊ง         
เขตอำเภอรอนพิบูลย 

087-6553594 นายปยะพงศ  เพชรกาญจนวัฒน 
 

3 อาสาสมัครหนวยกูภัยสยามรวมใจ 
เขตอำเภอรอนพิบูลย 

083-527-8001 
088-444-2469 

นายธัญวัฒน  เพชรสวุรรณ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ฉบับนี้             
มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางในการ
ดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยท่ีเปนสาเหตุและ
ผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม ลด
ปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหา 
โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหาย                   
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเส่ียง 
           ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ไดแก ภัย 
ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
  การวิเคราะห ความเสี ่ยง , การประเมินความเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะ
การเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการ
รับมือของชุมชนท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความ
นาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมี
ระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยท่ีอาจนำมาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง 
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รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

 
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก   

ข้ันท่ี ๑ การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต 
ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ 
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันท่ี ๖ การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการ
จัดการและลดความเสี่ยง ข้ันท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง                         
จากสาธารณภัย 
           ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย                   
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย       
และเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบ                     
การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกำจัดความเสี่ยง (การปองกันหรือ
หลีกเลี่ยง) (๒) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอมรับมือ
สาธารณภัย และ (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
        ท้ังนี้ ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณี
แผนดินไหว พายุโซนรอน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
ตารางท่ี ๓-๑ : ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีแผนดินไหว พายุโซนรอน และ 

         อุทกภัย 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การปองกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเส่ียง 

แผนดินไหว 
(ตัวอยาง) 

ยายสิ่งกอสรางและ
โครงสรางท่ีเปราะ 
บางท้ังหมดจาก
บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 
ซ่ึงจะไดรับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงตอ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใชวัสดุและวิธีการ
กอสรางท่ีทนตอ
แผนดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมสิ่งกอสราง 
การซอมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใชท่ีดิน      
โดยคำนึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝาระวัง
แผนดินไหว      
การซอมรับมือ
แผนดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของสำรองจาย 
การฝกทีมคนหา
และชวยเหลือ         
การใหความรูแก
ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผนดินไหว 
การรวมกลุม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สำหรับซอมสราง 
และกองทุน     
ออมทรัพยชุมชน
สำหรับการซอม
สรางและฟนสภาพ 

พายุโซนรอน ยายชุมชนท่ีสุมเสี่ยง กอสรางแนวกำบงั การเฝาระวัง     ประกันความเสี่ยง
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัต ิ

การปองกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเส่ียง 

และอุทกภัย 
(ตัวอยาง) 

ออกหางจากชายฝง
และเสนทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ี
ต่ำซ่ึงเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

ลมหรือใชพ้ืนท่ี  
ทางธรรมชาต ิ    
ในการลดแรงลม 
กอสรางคันดินหรือ
เข่ือนหรือกำแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เปน
แนวก้ันน้ำ        
ยกอาคารใหบริเวณ
เสี่ยงตอน้ำทวม   
อยูเหนือระดับน้ำ  
ท่ีคาดการณไว ใช
แนวกำบังธรรมชาติ 
เชน ปาชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เปนตน 

การพยากรณ    
การเตือนภัย
ลวงหนาสำหรับ
พายุไตฝุน        
การเตือนภัยน้ำทวม
ลวงหนา         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาท่ีหลบพายุ
ไตฝุนและกำหนด
ศูนยอพยพฉุกเฉิน 

อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซอม
ซอมสราง หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชนสำหรับ
การซอมสราง
โครงการรับซ้ือบาน
ในพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง 
 

 
  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี  
www.disaster.go.th./หนวยงานภายใน/กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวนโหลด/สวนนโยบาย
ภัยธรรมชาต ิ

    ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึง
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ                  
รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ี
กำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ                    
จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล                   
รอนพิบลูย ซ่ึงมีหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และปจจัยท่ีเปนสาเหตุทำใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disaster.go.th./%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.disaster.go.th./%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ                               
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมูท่ี 7 หมูท่ี 12  หมูท่ี
14 

ความเปราะบาง 
1. 
2. 
3. 
ความลอแหลม 
1. 
2. 
3. 
ศักยภาพ 
1. 
2. 
3. 

 

ภัยแลง หมูท่ี 
5,7,10, 
12 

หมูท่ี 13 หมูท่ี 1 ความเปราะบาง 
1. 
2. 
3. 
ความลอแหลม 
1. 
2. 
3. 
ศักยภาพ 
1. 
2. 
3. 

 

วาตภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี..... ความเปราะบาง 
1. 
2. 
3. 
ความลอแหลม 
1. 
2. 
3. 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

ศักยภาพ 
1. 
2. 
3. 

อัคคีภัย หมูท่ี 
12 

หมูท่ี..... หมูท่ี..... ความเปราะบาง 
1. 
2. 
3. 
ความลอแหลม 
1. 
2. 
3. 
ศักยภาพ 
1. 
2. 
3. 

 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี..... ความเปราะบาง 
1. 
2. 
3. 
ความลอแหลม 
1. 
2. 
3. 
ศักยภาพ 
1. 
2. 
3. 
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      ๓.๔ แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีพ้ืนท่ีประมาณ 11.53 ตารากิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 7,206.25 ไร สาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก อัคคีภัย วาตภัย ตามท่ีวิเคราะหความเสี่ยงไว
ในบทท่ี ๑ จึงใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
                 1. ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
              (๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับ
หนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ                      
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒) วิเคราะหและจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ             
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง                 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง              

ในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน                    
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงาน

และบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบจุดบกพรอง
และชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน                    
ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความ
เหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะมีการประสานและสัง่การอำนวยการใหชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 
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           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทำหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลือ่นไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ังประสาน
การปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร                  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓ .๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ ท้ังนี้ 
ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับ     
และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 

                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย              
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔ .๑ ) จัดทำแผนอพยพหลักผูประสบภัย  แผนอพยพหลักสวนราชการ                   
โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ               
การกำหนดเขตพ้ืนท่ีรองรบัการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพ
ไวใหชัดเจน การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลงิ แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  

                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย                     
มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี ้
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
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    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 

                  (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย           
จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน                
ท่ีมีความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี ้
    (๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลกัษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได    
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบรหิารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบั ติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน                   
ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ                  
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบรหิารความตอเนื่องรองรับไวต้ังแตใน
ภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องจึง
เปนสิ่ งสำคัญ ท่ีจะชวยใหสามารถรับ มือกับ เห ตุการณ ฉุกเฉินและใหบริการได เม่ือ เกิดภัย ข้ันวิกฤต                          
เพ่ือดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกำหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ                  
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบรหิารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภยั/
อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   (๔) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 
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        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก                
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน                 
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน        
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด                
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ และ
ระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือ             
ใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก            
สาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

    
 ๓.๕ การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัย           
เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
          เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง                
ท้ังนี้ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิด          
สาธารณภัย ไมต่ำกวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 
          (๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี   อาจ

ไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำ
กวา ๗๒ ชัว่โมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
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      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกัน              

ตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก      
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

          (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
      (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/             

หมูบาน 
    (๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

 
3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
          แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซ่ึง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภยัและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กำลังควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกำหนด 

 
 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 

ท่ี สถ านการณ จ ะรุน แรงมาก ข้ึน  ให จั ด เต รียมความพรอม               
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 
 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูล

ขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 
 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล

ขาวสารเปนประจำ 
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๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดชุดเฝา
ระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัย       
เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง และ
ติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๘ วิทยุสื่อสาร             
ความถ่ี ๑๖2.๕๕๐MHz  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงใหญ ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย โทรศัพทสายดวนหมายเลข         
0-7542-1868 
 
 

      เฝาระวงั ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภยั    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอำนวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น ข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ
สั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับ            
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ      
สาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถ                      
โดยลำพังใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลตำบลหินตก และ
องคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย ในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือ กองอำนวยการปองกันและ               
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แบงออกเปน 
๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคม ี          

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานสงกำลังบำรุง 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสยีชีวติ 
                   ฯลฯ 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจยัสี่ที่จำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภยั           

                  โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   ๔.๑.๒ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
มีดังนี้ 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เช่ียวชาญ  มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนใดตามท่ี
ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรพัยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
    (4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ             
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร             
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลตำบลรอนพิบลูย /ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ฯลฯ  
    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชพีกูภัย  
- ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยู กับ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลรอนพิบูลย 
- กำนันตำบลรอนพิบูลย 
- ผูใหญบานหมูท่ี 

1,5,7,10,12,13,14,16 
- สมาชิกสภา เทศบาล. 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 

 
 
 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัดเทศบาล 
- สำนักปลัดเทศบาล 
- ผูใหญบานหมูท่ี

1,5,7,10,12,13,14,16
สมาชิกสภา เทศบาล 

- อาสาสมัครตางๆ  เชน      
อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 

- ผูนำชุมชน 
 

ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 2 
- สำนักปลัดทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี

1,5,7,10,12,13,14,16 
- สมาชิกสภา เทศบาล..... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- ฝายวิชาการและแผนงาน  

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดใหผูอำนวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอำเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) ดังนั้น              
เม่ือผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นในฐานะ
ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ี
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด และ
ผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          (๒) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอำนวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให
ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี           
ของตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณี ท่ี พ้ืนท่ี ท่ี เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู ในความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด 
ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น            
ท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
          (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
และใหนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ี
มีอยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปนลำดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพ่ือสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 

  ๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน       
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย     
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แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ                 
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอำเภอหรือปลดัอำเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอำเภอ
หรือก่ิงอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอำเภอหรือ   ก่ิงอำเภอท่ีรับผิดชอบและ            
ใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติ                  
กรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและ
กลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
ใหเจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยบัญชาการเหตุการณ
อำเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต              
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิ บัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ให พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน              
ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพล
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 

      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปน
ระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผู รับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ี เกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ                   
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจำเปน      
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล
รอนพิบลูย 
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  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี ้
           (๒.๑) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
     (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
           (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับ
การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
           (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจ
ขอมูลสถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพ้ืนท่ี
อันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
       (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตอง
รายงานตัว ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จ
สิ้นภารกิจ 
     (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กำหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบในการจดัการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใน
แบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมี
ผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มีอำนาจในการควบคุม  
สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจำนวนมาก และผูอำนวยการ
จังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนการจัดการสาธารณภัยขนาด
กลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะรับขอสั่งการจากกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติโดยไดกำหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตารางท่ี 
๔-๑  
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ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอำนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อำเภอ/เทศบาล     

เขาควบคุมสถานการณ) 

กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทต.  3 แหง 
 
กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
(กอปภ.อ.) จำนวน  1 แหง 

- ศูนยปฏิบตัิการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอำเภอ    
  (ศบก.อ.) จำนวน  1 แหง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผูอำนวยการ
ทองถ่ิน 

 
 
 

ผูอำนวยการ
อำเภอ 

  
     (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
           - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
           - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย            
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 
           - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ 0-7544-1968 
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกอง
อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และ
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทราบเพ่ือจะไดเสนอ    
ผูวาราชการจังหวัด/ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืน ท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ  

๓ ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  
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ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอำนวยการ  

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ  
๖  แจงเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุก
ชนิด  
  (๒) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน 
วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการ
เตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
 

สวนอำนวยการ  

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ  

๘ กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายัง
จุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 
24 ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง

สวนสนับสนุน  
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ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

๑๐ กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน 4 โซน ประกอบดวย      
โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู 1,13,5 มีผูใหญบานหมู 1,13,5 รับผดิชอบ
พ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู12,7 มีผูใหญบานหมู 12,7 รบัผิดชอบพ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู14,16 มีผูใหญบานหมู 14,16 รับผิดชอบ
พ้ืนท่ี 
โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมู 10 มีผูใหญบานหมู 10รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอำนวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจดัการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม     
  สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 
 

สวนปฏิบัติการ  

 ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน                    
เขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กอนรับ
มอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการ
เขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

สวนปฏิบัติการ  

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี ้

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน             
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร             
ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี           
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร

สวนปฏิบัติการ  
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ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

จากหนวยงานทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี               
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทำระบบสำรองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจน
จัดหาอาหารท่ีปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสำคัญ         
ในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกำหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี                   
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ              
ท่ีจำเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 
 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาก                        
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร                  
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล                
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตได 
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ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสำคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ 
ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การ
สงเคราะหเบื้องตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหา
ทรัพยสิน และขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน 
และเตรียมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน              
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลำดับแรก
กอน    การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลำดับ โดยเนน
การชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหลงโบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค เชน
ระบบไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 
 

สวนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต 
เชน อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการ
ของผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอ
การสนับสนุน และนำไปกำหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ 
เชน ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ  
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ลำดับ
ท่ี 

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๗ จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธ
รวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการ
ดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการ
ติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล           
เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และ
ตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  ศูนย
ประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไป
ตามอำนาจหนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตาม
บันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กำหนดให มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และ                   
การเคลื่อนยายศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ  

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ 
  เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ
ชุมชนหรือกลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
อพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการ
อพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการ
อพยพกลับ 
 

สวนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณ
ภัยซ้ำซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลรอนพิบูลย และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
 

สวนอำนวยการ  
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 ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
มอบหมายให งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ 162.550 Mhz              
เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน สำหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ 
และในภาวะไมปกติ โดยกำหนดให นายบุญพา  ยี่มี เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดให มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนได
ตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
           (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
       หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท0-7544-1968 โทรสาร 0- 7580-9343 
 
        ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 อำเภอรอนพิบูลย   0-7544-1080   

2 โรงพยาบาลรอน
พิบูลย 

  0-7544-9120 0-7544-9123  

3 ไฟฟารอนพิบูลย   0-7544-1148   

4 สถานีตำรวจภูธร
รอนพิบูลย 

  0-7544-1222   

5 หมวดการทางรอน
พิบูลย 

  0-7533-6088   
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
    ๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 

โรงพยาบาลรอนพิบูลย 
โทรศัพท 0-7544-9420 
โทรสาร 0-7544-9123 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอำนวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอรอนพิบูลย 

โทรศัพท 0-7544-1080 

กองอำนวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

โทรศัพท 0-7544-1968 
โทรสาร 0-7580-9343 

ความถี่วิทยุ  162.550 MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
โทรศัพท 0-7533-6088 

 

กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.รอนพิบูลย 
โทรศัพท 0-7544-9346 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนธิใิตเต็กเซ่ียงต้ึง 

โทรศัพท 087-655-3594 
 

กองอำนวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 0-7542-1868 
 โทรสาร  0-7542-1868 

 
การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอย รอนพิบูลย 
โทรศัพท 0-7544-1148 

 

สถานตีำรวจภูธร
รอนพิบูลย 
โทรศัพท  

0-7544-1222 
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       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ 
ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ               
ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ               
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
 
       ๔ .๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู ใหญบาน          
ผูนำชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย 
โทรโขง เปนตน 
       ๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ี
บอกถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวาสถานการณ
ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินการของ
ศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แจงขอมูล
ขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 
       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได              
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 
 
   ๔.๗ การอพยพ 
       เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น              
จะเปนอันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกองกำลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กำหนดใหนายกเทศมนตรี
ตำบลรอนพิบูลย ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจ 
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และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในฐานะผูชวย
ผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปน
ผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง
นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบลูย ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท 089-254-1820 
       ๔.๗.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ             
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร            
น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ
ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบยีบและจัดแบง
ประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลำดับ ซ่ึงเปน
กลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ำประปา เปนตน 
           (๓) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือตรวจสอบจำนวนผูอพยพท่ียังติดคาง                
อยูภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
           (๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผูอพยพ 
        ๔.๗ .๕ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และ            
ควรประสานเจาหนาท่ีตำรวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพ
เปนระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให                
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
         ๔.๗ .๖ จัดให มีการอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอำนวย                 
ความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด
ใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
จากสื่อทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ    
เพ่ือใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
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         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย     
ท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ เพ่ือรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดาน ท้ังผูประสบภัย โครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญกอน – หลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการใน
ภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที     
เม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ี
ประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ
อุปกรณ  ท่ีจะตองใช ในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่ อง ท้ั งนี้  จำเปนจะตองใชผู เชี่ ยวชาญ                   
ในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
    เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล             
ท่ีไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง               
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร          
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
    ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณา
เห็นวา มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดำเนินการ    
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ            
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช ของศูนย
รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกำหนด
ระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและ
สิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 
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       ๔.๙.๓ จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล              
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ                
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง              
ใหไดผลดี จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 
    (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
    (๒) การจดัการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทำใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔-๓ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชัว่คราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจำเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทำงาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 
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 ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวนสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว และ
ประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ัง
ประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการ
จัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชท่ี
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เจ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทำหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณี ท่ีผู ประสบภัยตองการความ
ชวยเหลือ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู              
ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ           
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 
ตามลำดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาว
ใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 
       (๓ ) เม่ือยกเลิ กหรือป ด ศูนยปฏิบั ติ การฉุกเฉินของ เทศบาลตำบลรอน พิบู ลย                  
ใหสงมอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชน
หรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง จุดอพยพกลับ 
โดยการจัดระเบี ยบและลำดับกอนหลั งของการอพยพกลับอย างเป นระบบไปสู พ้ื น ท่ีอยู อาศัย เดิ ม                      
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  แบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน พรอมท้ังกำหนด
พ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา โดยการ
ดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา      
ท่ีเก่ียวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ใหผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืน ท่ีนั้น มีหนาท่ี                        
เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้น
และผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
         (๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
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         มาตรา ๒๓ ระบุวา เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
แหงพ้ืนท่ีใดใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พ้ืนท่ีนั้นท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
         หากสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ีมีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอการรับมือ
ใหผูอำนวยการทองถ่ินแจงกองอำนวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และกองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ ๒ โดย
ใชเกณฑหรือเง่ือนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จำนวนผูท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผูท่ีไดรับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔ .๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน กำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตางๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอำนวยการทองถ่ิน 

         ท้ังนี้ ใหใชเกณฑเง่ือนไขทางดานพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร 
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี                   
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ              
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดำเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 

แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
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   ในอดีตท่ีผานมา ไดกำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองตอ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญ เหตุ ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟน ฟู )                           
ซ่ึงสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสำคัญกับการปองกันและ
ลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว ยังจะ
สงผลท่ีดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย เนนการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมเพ่ือให
เกิดความยั่ งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณ ภั ยสู การสรางใหม ให ดี กว าและปลอดภั ยกว า เดิ ม                            
ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองตน 
             กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สำรวจความ
ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห
ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยใน
การตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน             
 
ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทำ
ฐานขอมูล การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิด        
สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน                 
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย     
ควรสำรวจขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
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         ๕.๑.๔ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย                          
จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ
ความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความ เสี ยหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง                     
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม 
และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผู ท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน                 
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจงใหชุมชนและหมูบาน สำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ                   

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูล
ในการฟนฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 

       ๒. เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลังการเกิด                
สาธารณภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒ .๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน                  

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ หรือ

ความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๓. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู                
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๔. เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอรอนพิบูลย และจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหตรวจสอบรายละเอียด                   
ความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินโดยเร็ว                           
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   
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การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 
๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ               

ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย                    
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และนายกรัฐมนตรี
ทราบตามลำดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ำข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ                
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลรอนพิบลูย เปนหนวยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความ

เสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 
           - ให มีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน               
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน       
ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา     
จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย            
ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผู ท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได               
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพ ใหแกบุคคล
ในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน             
ดูแลเด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 
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   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เห ตุการณ สาธารณ ภั ย ให กลับสู สภ าพ ท่ีสามารถใช งาน ได  ท้ั งนี้  ควรให ความสำคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย   
ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒ .๓ ) กรณี ท่ี เกิน ขีดความสามารถของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย                 
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี ้

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงทุงสง 
           - ระบบไฟฟา 
    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒ .๖ ) พ้ืน ท่ีประสบภัย เชน  การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ                   

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน 
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ใหกองคลังของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
        (๒) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง ซ่ึงอาจใชเวลาหลาย
เดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดย
หนวยงานท่ีเก่ียวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหสามารถรองรับ
สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนิน
กิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือให
มีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  
การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลด
ความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกำหนดการประสาน               
ความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ให มีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัย ท่ี ถูกทำลายและได รับ                   
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ 
โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้                   
การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและ              
ลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกป องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมและทรัพย สิ นทาง
ประวัติศาสตรในการดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ                   
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชน           
ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 
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       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีไดรับความ
เสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลำดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของ
กรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

 
       (๓) ดานส่ิงแวดลอม 

               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 
  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 
          (๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ                  
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไปสูการปฏิบัติ 

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไปสูการปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย              

พ.ศ. ๒๕๖4 ไดจัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง  
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และ 
ตองเปนไปตามพระราชบญัญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบ                 
ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน 

        เพ่ือใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
พ.ศ. ๒๕๖4 ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแตละภาคสวน                
ซ่ึงเปนตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
พ.ศ. ๒๕๖4 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. ๒๕๖4 
รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู  รับทราบ เขาใจถึงระเบียบ
กฎหมายท่ี เก่ียวของกับสาธารณภัย  และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให มีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปน
กลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย - หนวยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
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การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี สาธารณภัย 
๓ มีสวนรวมกับอำเภอรอนพิบูลยและจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางตอเนื่อง 

เพ่ือเชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย  
 
 

๔ การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย การรวม
ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญรวมกับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
- สนง.ปภ.สาขาทุง
ใหญ 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย  
- สำนักงานจังหวัด 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
- สำนักงานจังหวัด 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดับพ้ืนท่ี 
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
- สพป....................... 
- สพม....................... 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรอนพิบลูย พ.ศ. ๒๕64 หนา ๕๙ 
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๘ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ใหผูอำนวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ      
ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- เทศบาลตำบลรอน
พิบูลย 
- สนง.ปภ.สาขาทุง
ใหญ 
 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของภารกิจ
และหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติจะตอง
กำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้นบรรลุ
หรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบ
ความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึงเปาหมายท่ี
กำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จและความ
ลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 
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       ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั                  
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 
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       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย     

เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยัง
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง                 
แนวทางการดำเนินงานตอไป 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัย             
ของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปญหา
อุปสรรคและข อ เสนอแนะไปป รับ ป รุ งแผนปฏิ บั ติ ก าร ในการป อ ง กันและบ รร เท าสาธารณ ภั ย                               
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตอไป 

 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได             
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน                     
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ                
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น                      
การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา 
คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของ เทศบาลตำบล              
รอนพิบูลย  เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใช ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย                           
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผานมา
ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ                               
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดวา               
ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกำหนดไวในแผนตางๆ   
ตามพระราชบัญญัตินี้ เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบ                 
ในการจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
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       ดังนั้น หาก เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. ๒๕๖4 และไดมีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนาพบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี ทันสมัยและเหมาะสม                          
ใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. ๒๕๖4 ไดตามความเหมาะสมทุกป 
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