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ค าน า 

 สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่งและซับซ้อนมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับอันตรายจากสาธารณภัยที่รุนแรงขึ้นเร่ือยๆทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย การร่ัวไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย  
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ใกลช้ิดประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจใน
การบริหารจักการภัยพิบัติในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซ่ึง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าที่มีหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้อ านวยการท้องถ่ินมีหน้าที่ในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินของตน จึงถือได้ว่าการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจาก
สถานการณ์ภัยยุติ 
 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และมีความสอดคล้องกับแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมถึงแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อการป้องกัน ลดผลกระทบจากการ
เกิดสาธารณภัยที่มี ผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน  
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๑.๑  สภาพทั่วไป 

 ๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม (ท่ีต้ัง สภาพภูมิประเทศ  แหล่งน้ าท่ีส าคัญ ฯลฯ)   ต าบล          
โสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เหนือระดับน้ าทะเล  560 เมตร มี
เนื้อท่ีประมาณ  42.7  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  26,670  ไร่ มีลักษณะสภาพพื้นท่ี..(เช่น เป็นท่ีราบ
สูง, เป็นท่ีราบลุ่ม ฯลฯ)   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึง
กาฬ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับเทศบาลบึงงาม ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
     ทิศเหนือ   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 ๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ท่ี 1 บ้านโสกก่าม   หมู่ท่ี 7 บ้านโนนส าราญ 
  หมู่ท่ี 2 บ้านนาตาไก้   หมู่ท่ี 8 บ้านหนองปลาดุก 
  หมู่ท่ี 3 บ้านยางเรียน   หมู่ท่ี 9 บ้านถ  าพระ 
  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองปะต่าง   หมู่ท่ี 10 บ้านโนนส าราญใต้ 
  หมู่ท่ี 5 บ้านบ่อพนา   หมู่ท่ี 11 บ้านโนนงาม 
  หมู่ท่ี 6 บ้านดงสว่าง     หมู่ท่ี 12 บ้านเจริญสุข 

 ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีจ านวนประชากรทั งสิ น  6,321 คน 
  จ าแนกเป็น  เพศชาย 3,265 คน      เพศหญิง 3,056 คน 
  จ านวนเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี)   เด็กชาย 478 คน  เด็กหญิง 641 คน 
  จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ นไป)  เพศชาย 503 คน  เพศหญิง 270 คน 
  จ านวนผู้พิการ  เพศชาย 101 คน  เพศหญิง 110 คน 
  จ านวนสตรีมีครรภ์   25 คน  
  จ านวนผู้ป่วยติดเตียง  5 คน 
  จ านวนครัวเรือน  1,833  ครัวเรือน 
  จ านวนประชากรแฝง* ประมาณ  240 คน 
  ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนา พุทธ  ร้อยละ 100 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2562 (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ ส านักทะเบียนอ าเภอเซกา ) 
  หมายเหตุ  1. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช  
   2.  ประชากรแฝง* หมายถึง ประชากรกลุ่มที่ได้เข้ามาท างานหรือเรียนหนังสือ
ในจังหวัดท่ีตนไม่ได้พักอาศัย ลักษณะเช้าไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุ่มท่ีมาอาศัยอยู่ประจ าแต่ไม่มีการ
ย้ายทะเบียนบ้านหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีตนพักอาศัย 

 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
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  ๑.๑.๔  การประกอบอาชีพ 
          ประชาชนร้อยละ........80.........ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประกอบอาชีพกรีด
ยางพาราท้ังนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับ   การเพาะปลูก /การเล้ียงสัตว์ /การประมง      
เป็นต้น  เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี...........30,000...........บาท  
 
1.1.๕  สถานที่ส าคัญ 

พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 
บ้านโสกก่าม  

สถานที่ราชการ สถานีต ารวจภูธรโสกก่าม  
สถานบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โสกก่าม  
สถาบันการศึกษาโรงเรียนโสกก่ามวิทยา 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดสว่างธรรมมาราม 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดตาลแก้ว 
 

 

หมู่ที่ 2 
บ้านนาตาไก้  

สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาไก้ 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดป่าเจริญไชย 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดศรีราญทา 
 

 

หมูท่ี่ 3  
  

สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดป่าศิลาอาสน์ 
 

 

หมู่ที่ 4  
  

สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดศิริวราราม 
 

 

หมู่ที่ 5 
  

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อพนา 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดหนองบัวเงิน 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดรัตนรุกขาราม 
 

 

หมู่ที่ 6  
  

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านดงสว่าง 
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดสิทธิธรรมาราม 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดป่าเทพสถิตพิทักษ์รัตนมงคล 
 
 

 

หมู่ที่ 7 
  

สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ 
สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดบ้านโนนส าราญ 
 
 

 

หมู่ที่ 8 
  

สถานที่ต้ังทางศาสนา วัดสามัคคีธรรม 
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พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ที่ 9 
  

สถานที่ราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว(ฐานบ้านถ้ าพระ )  
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดถ้ าโขง 
สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดถ้ าพระ 
 

 

หมู่ที่ 10 
บ้านโสกก่าม  

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนส าราญยางเรียน  

หมู่ที่ 11 
บ้านนาตาไก้  

สถานที่ต้ังทางศาสนาวัดบ้านโนนงาม 
 

 

หมู่ที่ 12 
  

- 
 

 

รวม สถานที่ราชการ  8 แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข 1 แห่ง 
สถาบันการศึกษา   10   แห่ง 
สถานที่ต้ังทางศาสนา 13  แห่ง 
พื้นที่ทิ้งขยะ  -  แห่ง 
ฯลฯ 

หมายเหตุ   
วิธีการระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม “การหาค่าพิกัด
ละติจูด ลองจิจูด จาก 
Google Maps” 

๑.๑.6 สาธารณูปโภค 
พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ที่ 1 
บ้านโสกก่าม 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
 

 

หมู่ที่ 2 
บ้านนาตาไก้ 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
  

 

หมู่ที่ 3 
บ้านยางเรียน 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองปะต่าง 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม   

 

หมู่ที่ 5 
บ้านบ่อพนา 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 6 
บ้านดงสว่าง 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  
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พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ที่ 7 
บ้านโนนส าราญ 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

หมู่ที่ 8 
บ้านหนองปลาดุก 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 9 
บ้านถ้ าพระ 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 10 
บ้านโนนส าราญใต้ 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 11 
บ้านโนนงาม 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

หมู่ที่ 12 
บ้านเจริญสุข 

ไฟฟ้า 
ประปา 
ถนน 
  

 

รวม ไฟฟ้า 12 
ประปา 12 
ถนน 12 
รถโดยสาร  0 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 9  

หมายเหตุ   
วิธีการระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม “การหาค่าพิกัด
ละติจูด ลองจิจูด จาก 
Google Maps” 

 ๑.๑.7  เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม อ าเภอบึงโขงหลง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา  และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  4011   และทางเรือ ผ่านเส้นทางแม่น  า -   

 ๑.๑.๘  แหล่งแม่น้ าล าคลอง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื นท่ีมี
ลักษณะสภาพพื้นท่ี..(เช่น เป็นท่ีราบสูง, เป็นท่ีราบลุ่ม ฯลฯ  มีแม่น  าล าคลองส าคัญไหลผ่านหลายสาย 
ได้แก่  ห้วยหนิง ไหลผ่านพื นท่ีหมู่บ้าน ตั งแต่หมู่ท่ี  1 บ้านโสกก่าม ถึงหมู่ท่ี 5 บ้านบ่อพนา   
ห้วยหมากย้อย  ไหลผ่านพื นท่ีหมู่บ้าน ตั งแต่หมู่ท่ี 6  บ้านดงสว่าง ถึงหมู่ท่ี 5 บ้านบ่อพนา   
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๑.2 ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.2.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส่วนใหญ่เกิดภัย
จาก  เช่น ช้างป่า ฝนทิ งช่วง ภัยหนาว วาตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ โดยมีปัจจัยเส่ียงมาจาก สภาพอากาศของโลก
ท่ีเปล่ียนไป และจากช้างป่าภูวัว ลงมาท าลายพืชผลทางการเกษตร   โดยเฉพาะในพื นท่ีหมู่ท่ี 9  บ้าน ถ  า
พระ ท่ีเกิดภัยขึ นบ่อยครั ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบ
ต่อทรัพย์สิน  
 ๑.๒.๒ สถิติภัยสถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ นต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี  
   
 (1) ช้างป่า 

 ค
รัง้

ที่/
รว

มค
รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่

 จ
 ำน

วน
หม

ู่บ้ำ
น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

1   61 17 ม.ค. 61 โสกก่ำม 7,9,10 3     /  /
1   3    

วัน/เดืนอ/ปี

 
 (ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 

 (2) ฝนทิ้งช่วง 

 ค
รัง้

ที่/
รว

มค
รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่
 จ

 ำน
วน

หม
ู่บ้ำ

น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

1 56 22 ต.ค. 55 โสกก่ำม 1-12 12  /
1 12  /

วัน/เดืนอ/ปี

 
(ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 

 (3) ภัยหนาว 

 ค
รัง้

ที่/
รว

มค
รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่

 จ
 ำน

วน
หม

ู่บ้ำ
น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

1 57 20 ธ.ค. 56 โสกก่ำม 1-12 12  /
1 58 5 ม.ค. 58 โสกก่ำม 1-12 12  /
2 12  /

วัน/เดืนอ/ปี

 
(ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 
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(4) วาตภัย 
 ค

รัง้
ที่/

รว
มค

รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่

 จ
 ำน

วน
หม

ู่บ้ำ
น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

7 57 20 เม.ย. 57 โสกก่ำม 2 1  /  /
3 60 23 เม.ย. 60 โสกก่ำม 1 1  /  /  /
6   61 25 เม.ย. 61 โสกก่ำม 7 1     /  /

16 3     /  /  /

วัน/เดืนอ/ปี

 
  (ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 

 (5) ภัยแล้ง 

 ค
รัง้

ที่/
รว

มค
รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่

 จ
 ำน

วน
หม

ู่บ้ำ
น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

1 56 5 มี.ค. 56 โสกก่ำม 1,7,10 3  /
1 3  /

วัน/เดืนอ/ปี

 
 (ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 

 (6) อัคคีภัย 

 ค
รัง้

ที่/
รว

มค
รัง้

 นั
บห

ว้ง
ปีท

ีเ่กิ
ด

ต ำบล หมู่ที่
 จ

 ำน
วน

หม
ู่บ้ำ

น

 ป
ระ

ชำ
ชน

 ท
ีอ่ย

ูอ่ำ
ศัย

 ด้
ำน

กำ
รเก

ษต
ร*

*

 ส
ิง่ป

ลกู
สร

้ำง
อื่น

**

 ผู้
เส

ยีชี
วิต

 (ค
น)

 ผู้
บำ

ดเ
จบ็

 (ค
น)

15 57 27 ก.พ. 57 โสกก่ำม 6 1  /  /
16 57 28 ก.พ. 57 โสกก่ำม 12 1  /  /
1 58 29,4 ก.ค.,ส.ค. 58 โสกก่ำม 1-12 12  /  /  /  /
1 60 28 ก.ค. 60 โสกก่ำม 2,4,11 3  /  /  /  /
1   61 15 ก.ค. 61 โสกก่ำม 5-8,10-12 7     /  /  /

34 12   /  /  /  /

วัน/เดืนอ/ปี

 
 (ท่ีมา : สนง.ปภ จ.บึงกาฬ ข้อมูล  ณ  พ.ศ.2560) 

 
๑.3 การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ภายใต้
ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี  
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ตารางที่ ๑-1  :  ล าดับความเสี่ยงภัย 
 

ล าดับ 
ความเสี่ยงภัย 

ประเภท 
ของภัย 

ลักษณะของ 
การเกิดภัย 

1 ภัยจาก 
การคมนาคม 
และการขนส่ง 

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ท าให้มีผูเ้สียชีวิต และบาดเจ็บ ลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร สภาพยานพาหนะไม่ปลอดภัย ลักษณะ
ทางกายภาพของถนนช ารุด ป้ายเตือนมีสภาพไม่สมบูรณ์/ติดต้ังในต าแหน่งที่ไม่
เหมาะสม/ไม่ชัดเจน ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด/ไม่เพียงพอ 

2 ช้างป่า จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว ท าใหไ้ม่มีน้ าขังบนภูเขาช้าง
ป่าจึงลงมาหาอาหารขา้งล่าง ท าใหพ้ืชผลทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยได้รับความ
เสียหายจากชา้ป่าลงมากินน้ าและอาหาร โดยเฉพาะพืน้ที่ หมู่ที่  7 , 9 , 10  ต าบล
โสกก่าม   

3 วาตภัย เกิดวาตภัยจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ที่อยู่อาศัยอยู่ในร่องลม 
และอยู่ในพื้นที่โล่งบริเวณ หมู่ที ่1 – 12 ต าบลโสกก่าม เกิดได้ในทุกหมู่บ้าน ถ้า
บ้านเรือนมีสภาพไม่แข็งแรงพอ 

4 ไฟป่าและ 
หมอกควัน 

เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแห้ง พื้นที่ป่ามีความแห้งแล้งช่วง
เดือนมกราคา-เมษายน มีการเผาเพือ่เตรียมพื้นที่การเกษตร มีลมกระโชกแรงไม่
สามารถก าหนดทิศทางลม 

5 อัคคีภัย เกิดอัคคีภัยจากลักษณะสภาพอากาศแห้ง ไฟไหม้บริเวณภูเขาและพื้นที่การเกษตร 
พร้อม และบ้านเรือนของประชาชน เน่ืองจากพื้นที่การเกษตรไม่ได้ก าจัดวัชพืชเศษ
ใบไม้ และบ้านเรือนจ านวนมากที่ใช้วัสดุสว่นใหญเ่ป็นไม้ ขาดการตรวจเช็คระบบ
ไฟฟ้าในครัวเรือน บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นตามการกระจายตัวของประชากร 

6 ภัยหนาว ภัยหนาวเกิดจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจาก
ประเทศมองโกเลียและจีนแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมพื้นที่ ท าให้มีสภาพอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ เน่ืองจากอยู่ใกล้ภูเขาเกิดลม
พัดแรง 

7 ภัยแล้ง เกิดภัยแล้งในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแห้ง เป็นผลให้มอีากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัด 
ท าให้ล าหว้ย สระ/หนองน้ าในพื้นที่ มีปริมาณน้ าลดลง  

8 อุทกภัยและ 
ดินโคลนถล่ม 

เกิดน้ าท่วมขังหรือน้ าล้นตลิ่งหรือน้ าท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ าริมล าห้วย... หรือ
ที่ลุ่มแอ่งกระทะหมู่ที่ 9 บ้านถ้ าพระ ต าบลโสกก่าม  หรือลักษณะล าห้วยมีวัชพืชทับ
ถม หรือถนนขวางทางน้ า หรอืมีดินถล่มหรือโคลนถล่มบริเวณที่ราบติดเชิงเขาภูววั
หมู่ที่ 9 ต าบลโสกก่าม  

 

๑.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
      ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ นบ่อยครั งและเกิดขึ นเป็นประจ าในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จึงท าให้  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ น ได้แก่(ช้างป่า) 
นอกจากนี ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดบ่อยครั งมากขึ น ซึ่งการ
คาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น 
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ น 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม จึงท าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี ดังนี  
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 ตารางที่ ๑-2  :  ปฏิทินสาธารณภัย 
ภัยจาก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภัยจากการ 
คมนาคม 
และการขนส่ง 

ปีใหม่ 
 

  สงกรานต์ 
 

       ปีใหม่ 

อุทกภัย             

วาตภัย             

อัคคีภัย ปีใหม่ 
 

ตรุษจีน  สงกรานต์ 
 

      ลอยกระทง ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
โรคระบาดพืช             
ภัยแล้ง             
ฝนท้ิงช่วง/ 
ฝนแล้ง 

            

ไฟป่า             
โรคระบาด 
ในมนุษย์ 

            

โรคระบาด 
ในสัตว์ 

            

สารเคมี             
เทคโนโลยี             
ชุมนุมประท้วง             
หมายเหตุ               เฝ้าระวังตลอดทั งปี 
 
 

 

บทที่ 2 แนวคดิการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 

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

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
 ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี  ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี  
 “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 

๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
 ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั งนี  ขึ นอยู่กับพื นท่ี จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
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ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ 
  ตารางที่ ๒-๑ :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  
  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 
  ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับ
แรก มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั ง
ติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอ าเภอให้เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัย
ขนาดกลางต่อไป 

2.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ น 
โดยการบรูณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเส่ียงจาก
สาธารณภัยน าไปสู่การพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมทั งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ 
“การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน” (Resilience)  
 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และจัดการกับ
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ
เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นในอนาคต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ นทุกรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม 
สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
 เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลัก
สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
จัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. 256๒ 
ฉบับนี  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั งมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคน
หลากหลายกลุ่มในชุมชน 

๒.๔  งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  มีท่ีมา
จาก 2 แหล่ง  
   (๑)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   (๒)  งบประมาณอื่นๆ ( งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ) 

 ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี  
       - แผนและขั นตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือส่ิงอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
    - แผนและขั นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
   (๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ตั งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
อาจจะเกิดขึ น 
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 ๒.๔.๒  ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  น าเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่าย
เพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั งนี   หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นท่ียังไม่มี
ความจ าเป็น เร่ง ด่วน ท่ี ต้องใช้ จ่าย ไป ตั ง เป็น งบประมาณส าหรับ จ่ายเพิ่ ม เติมได้  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

งบกลำงประเภทเงินส ำรองจำ่ย

งบประมำณเหลอืจำ่ย/

งบประมำณแผนงำนโครงกำรอ่ืน

ทีย่งัไม่มีควำมจ ำเป็นไปต้ังเป็น

งบประมำณส ำหรับจำ่ยเพ่ิมเติม

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี งบประมำณอ่ืนๆ 

งบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ในกำรจดักำรควำมเสีย่งจำกสำธำรณภัย

 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อปท. 

๒.๕  องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จะมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสาน
การปฏิบัติตั งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม  ต้องมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั งการประสานกับ
หน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 
 

 ๒.๕.๑  ระดับนโยบาย 
  (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
   มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           (๒)  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
       มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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           (๓)  คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   มีหน้าท่ีจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
  (๑)  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
   ท าหน้าท่ีบังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการ 
           (๒)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
   ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี  
       (๒.๑)  ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั งระบบ 
   (๒.๒)  ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 
   (๒.๓)  ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมทั งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 
   ทั งนี  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 
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  (๓)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
   ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 
  (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
       ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั งด าเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื นท่ี
รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีและ
แนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั งนี  
องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
  (๕)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการ 
  (๖)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่  
   (๖.๑)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
    ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เมืองพัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพื นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมือง
พัทยา เป็นผู้อ านวยการ 
   (๖.๒)  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  
    (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 
    ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล( - ) ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ( - ) และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ( - ) รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( - ) ซึ่งมีพื นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื นท่ีอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมี
นายกเทศมนตรี( - ) เป็นผู้อ านวยการ 
   (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (กอปภ.อบต.)  
    ท าหน้าท่ีอ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบึงกาฬ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเซกา รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง หรือเขตพื นท่ีอื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นผู้อ านวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
   (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นท่ี ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ น โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ พร้อมทั งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื นท่ี พร้อมทั งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขต
พื นท่ีอ าเภอเซกา ทราบทันที  
   หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา
ธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
 

ผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย)  
 บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เพื่อท าหน้าท่ี
จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั งประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกขั นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง 
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง 
และหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและ
ส่ังการ 
 

 
 
 ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
 (ไม่เกิดสาธารณภัย) (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม) 
 

จัดต้ัง (องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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ผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน  ผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 
นายกเทศมนตรี/นายก อบต นายกเทศมนตรี/นายก อบต 

(องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม) (องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม) 
   

 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.7 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
  (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
  (2)  กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง  ให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
 ๒.๗.๒  การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
  (1)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นท่ีของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม และสาธารณ
ภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั งประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง ให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
  (2)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น ในเขตพื น ท่ีของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีเกิดขึ น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๒.๗.๓  การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
  ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั น  จะต้องมี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม กับ (ระบุหน่วยงานทหารในพื นท่ี) ทั งนี  ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั งศูนย์
ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สา
ธารณภัยนั นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื นท่ี ทั งนี รายละเอียดการแบ่งมอบ
พื นท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 
 ๒.๗.๔  การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็น
ศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน 
ส่ังการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
  (๑)  จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
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  (๒)  จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศลในจังหวัด
จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
  (๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ร่วมกับ
องค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 
  (๔)  กรณีท่ีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื นท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้กั นเขตพื นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื นท่ีอันตราย พร้อมทั ง  
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
  (๕)  กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ 
และให้รายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อ
รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
  (๖)  กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื นท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั งให้การรักษาพยาบาลเบื องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั งล าเลียง
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื นท่ีรองรับการอพยพ 
 

ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ล าดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน 

๑. 
 

มูลนิธิกู้ภัยสว่างศรีวิไล 
 

โทรศัพท์ 
0857613179 

09277727001 
ความถ่ีวิทยุ 153.45 

MHz 
 

นายอิสระชัย  อาจวิชัย 
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บทที่ 3 การปฏบิตัิก่อนเกดิภยั  

 

 
๓.๑  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.) ฉบับนี  มุ่งด าเนินงาน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ี ตามแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม ดังนี  
 ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและ
ผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ นในอนาคต 

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 3.2.1  นิยามความเสี่ยง 
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ท าให้เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ความเส่ียง 
ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี  

ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ นและประเมินสภาวะการเปิดรับ
ต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)  ในการรับมือของชุมชน
ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ท่ีอาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีท่ีตั งอยู่ในพื นท่ีเส่ียงและอาจได้รับความเสียหาย 
  ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีท าให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด
สาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ น 
  ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ น 
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 ๓.๒.๒  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
  ประกอบด้วย ๗ ขั นตอน ได้แก่  
  ขั นท่ี ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเส่ียง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั นท่ี ๒ การประเมินภัย ขั นท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั นท่ี ๔ การวิเคราะห์
ความเปราะบางและศักยภาพ ขั นท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเส่ียง ขั นท่ี ๖ การจัดท าข้อมูล
ความเส่ียงและแนวทางในการจัดการและลดความเส่ียง ขั นท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
          ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดทีม
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าส ารวจพื นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สา
ธารณภัย และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมทั งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ น เพื่อ
ประกอบ การตัดสินใจส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดขึ น ได้แก่ (๑) การก าจัดความเส่ียง 
(การป้องกันหรือหลีกเล่ียง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  
(๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง 

 ตารางที่ ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

ประเภท 
ของภัย 

ประเภททางเลอืกในการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกัน/ 
หลีกเลี่ยง 

การลด 
ผลกระทบ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ 
แบ่งปันความ

เสี่ยง 
ภัยจากการ
คมนาคม
และการ
ขนส่ง 

สร้างวินัย
จราจร 

รณรงค์ผู้ใช้รถใช้ถนน มี
วินัยจราจร  

จัดท าแผนโดยมีมาตรการดังน้ี 
-บังคับใช้กฎหมาย  
-วิศวกรรมจราจร  
-ประชารัฐเพือ่ถนนปลอดภัย  
-การแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ  
-ระบบข้อมูล/สารสนเทศ  
-ยานพาหนะปลอดภัย 
-ประชาสัมพันธ์ 
-บริหารจัดการยุทธศาสตร์ ความ
ปลอดภัยทางถนน 

ยานพาหนะ 
ทุกคันมีการ 
ต่อทะเบียน 
และท าประกัน 
พรบ.ทุกป ี

อุทกภัย  
ดินถล่ม 
วาตภัย 

ย้ายชุมชน 
ออกจาก 
พื้นที่เสี่ยง เช่น 
เส้นทางพายุ 
พื้นที่ลุ่มต่ า 
ที่ราบเชิงเขา 

-แบบใช้โครงสร้าง เช่น 
เขื่อน แนวก าบังลม คัน
ดิน/เขื่อน/ก าแพง 
-แบบไม่ใช้โครงสร้าง 
เช่น แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน/ 
ผังเมือง 

-พยากรณ์/เฝ้าระวัง/แจ้งเตือน/
เพิ่มช่องทางสือ่สาร 
-ตรวจสอบความพรอ้มของ
บ้านเรือน/สิ่งก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยง
ให้แข็งแรงตามมาตรฐาน 
-วางแผนอพยพ/ที่หลบภัย/ศูนย์
อพยพฉุกเฉิน 
-จัดเตรียมสิ่งของยังชีพ 
-การบริหารจัดการ 
-ฝึกอบรม/ฝึกซ้อม/เสริมสร้างให้
ตระหนักถึงความปลอดภัย 

-ประกัน 
ความเสี่ยง 
-ประกันผลผลิต  
-แหล่งเงินทุน 
เพื่อซ่อมสรา้ง  
-กองทุนชุมชน
ส าหรับซ่อมสร้าง 

อัคคีภัย สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 
-ติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือน
การเกิดอัคคีภัย 

-เสริมสร้างความรู้ถึงอันตรายทีเ่กิด
จากอัคคีภัยให้ประชาชนรับทราบ  
-จัดหา/เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เหมาะสมพรอ้มใช้งาน เช่น พื้นที่มี

-ประกัน 
ความเสี่ยง 
-ประกันผลผลิต  
-แหล่งเงินทุน 
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ประเภท 
ของภัย 

ประเภททางเลอืกในการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกัน/ 
หลีกเลี่ยง 

การลด 
ผลกระทบ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ 
แบ่งปันความ

เสี่ยง 
-ขยายถนนในพื้นที่เสี่ยง
เพื่อสะดวกในการเข้าถึง
พื้นที่ 

อาคารสูง หรอื พื้นที่ชุมชน
หนาแน่น 

เพื่อซ่อมสรา้ง  
-กองทุนชุมชน
ส าหรับซ่อมสร้าง 

ภัยหนาว เคร่ืองกันหนาว 
เพียงพอ 

-ปรับปรุงระบบการแจ้ง
เตือนสภาวะอากาศให้มี
ความรวดเรว็  
-ปรับปรุงระบบานข้อมูล
ผู้ประสบภัยที่ได้รับการ
ช่วยเหลอื ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ให้เป็นปัจจุบัน 

-สิ่งของส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  
-ข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม
อาชีพภายในจังหวัด 

 

โรคระบาด
พืช 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-สร้างจิตส านึก ให้กับ
เกษตรกร ลดการใช้
สารเคมี   
-ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 
พืชหมุนเวียน 
-จัดท าแผนเพาะปลูก 

-สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัย  
-การส ารองเวชภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์
ส าหรับการปัจจัยการผลิต 

ประกันผลผลิต 

ภัยแล้ง หมู่บ้าน/ชุมชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคและน้ า
เพื่อารเกษตร
เพียงพอ 

-ส ารวจ/ท าระบบส่งน้ า 
-จัดท าแก้มลิง 
-ขุดลอกคคูลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
-จัดหาแหล่งน้ ากลาง  
-จัดท าระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ประกันผลผลิต 

ไฟป่าและ 
หมอกควัน 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-จัดโครงสร้างระหว่าง
ชุมชนและพื้นที่ป่าให้
สามารถอยู่ร่วมกันแบบ
พึงพา 
-ก าหนดเขตป่าไม้และ
เขตเกษตรกรรมชัดเจน 
-สร้างแนวกันไฟพื้นที่
เสี่ยง เพิ่มความถ่ีในการ
ตรวจตราเฝ้าระวังชว่งที่
อากาศแห้งแล้ง 

-สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน 
ให้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่า 
ประชาชนเกิดความหวงแหนและมี
ส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่าไม้  
-สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัย 

-ประกัน 
ความเสี่ยง 
-ประกันผลผลิต 

โรคระบาด 
ในมนุษย์ 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-ติดตามและแจ้งเตือน
ข้อมูลข่าวสารการแพร่
ระบาดโรคประจ าถ่ิน
ภูมิภาค ทัว่โลก   
-ควบคุมการเดินทางของ
ผู้ป่วย เฝ้าระวัง 
-พัฒนาและสร้างการวิจัย
ใหม่ๆ 

-อบรมประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหากมี
การแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่
ทั่วโลก  
-จัดหาเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
เฉพาะทางใหเ้พียงพอ  
-เชื่อมโยงข้อมูลขา่วสารกับองค์กร
ต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 

ประกันชีวิต 

โรคระบาด
สัตว์และ

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง

-การจัดท าทะเบียน
เกษตรกร การเฝ้าระวัง 

-อบรมประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล หากมี

-ประกัน 
ความเสี่ยง 
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ประเภท 
ของภัย 

ประเภททางเลอืกในการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกัน/ 
หลีกเลี่ยง 

การลด 
ผลกระทบ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ 
แบ่งปันความ

เสี่ยง 
สัตว์น้ า ความปลอดภัย -การตรวจสอบรายงาน

การแพร่ระบาด  
-การประชาสัมพันธ์และ
ควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่
ทั่วโลก  
-จัดหาเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
เฉพาะทางใหเ้พียงพอ 

-ประกันผลผลิต 

ภัยจาก 
สารเคมี 
และวัตถุ 
อันตราย 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-ตรวจสอบระบบความ 
ปลอดภัยของโรงงานการ
ก่อสร้างโรงงานได้
มาตรฐาน 
-ตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าอันตราย 
-เพิ่มความเข้มงวดการ
ขนส่งสินค้าระหว่าง
พรมแดน  
-ด าเนินการทางกฎหมาย
อย่างเข้มงวดกับผู้ที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

-อบรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เก่ียวกับสารเคมีอันตรายและการ
ป้องกัน   
-อบรมผู้ประกอบการ 

ประกัน 
ความเสี่ยง 

ภัยจาก 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-จัดท าทะเบียน
ผู้ประกอบการ   
-การควบคุมตรวจสอบ 
การเข้าถึงและการส่ง 
ต่อข้อมูลข่าวสาร  
-มาตรการทางกฎหมาย 

-สร้างคลังข้อมูลส ารอง
ผู้ประกอบการ 
-ด าเนินคดีโดยเด็ดขาด 

ประกัน 
ความเสี่ยง 

การชุมนุม 
ประท้วง 
และก่อการ 
จลาจล 

สร้างจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

-ด้านการข่าวที่รวดเร็ว  
–ติดตามความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มบุคคลที่ต้อง
สงสัย  
-สร้างความเขา้ใจกับ
ประชาชนในทุกระดับ 

-การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ใน
การป้องกัน   
-ซ้อมการปฏิบัติ 

ประกัน 
ความเสี่ยง 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เมื่อมีการวิเคราะห์ความเส่ียง หรือการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพื นท่ี
เส่ียงภัยและปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัยได้ตรงกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ น น าไปสู่การลดความเส่ียงอย่างยั่งยืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน
มีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ น เช่น การก าหนดกิจกรรม 
โครงการหรือแผนงานท่ีก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพื นท่ีหนึ่งๆ เพื่อลดโอกาส
ในการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียง
เพิ่มมากขึ นในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบล
โสกก่าม ซึ่งมีหมู่บ้านท่ีเป็นพื นท่ีเส่ียงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเส่ียงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี  
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 ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยงฯ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

ภัยจากการ 
คมนาคม 
และการ 
ขนส่ง 

ต.โสกก่าม   -ด้านคน เช่น ร่างกายไม่
พร้อม/ไม่ช านาญเส้นทาง/
ไม่เคารพกฎจราจร/ขาด
วินัย เป็นต้น  
-ด้านยานพาหนะ เช่น 
ขาดความพร้อมด้าน
อุปกรณ์พื้นฐานและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยใน
รถ/การปรับแต่งสภาพ 
เป็นต้น 
-ด้านถนน ลักษณะทาง
กายภาพเช่น ถนนช ารุด/
การจราจรหนาแน่น/
อุปกรณ์ควบคุมการจราจร 
ป้ายเตือน ป้ายต่างๆ มี
สภาพไม่สมบูรณ์ ติดต้ังใน
ต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ไม่
ชัดเจน/จุดเสี่ยง จุด
อันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
เป็นต้น 
-ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งช ารุดและ
ไม่เพียงพอ/อุปสรรคทาง
ธรรมชาติ/ลักษณะ
ภูมิอากาศ/สิ่งกีดขวางตก
หล่นบนช่องทางจราจร/
วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่ง
กีดขวางทัศนวิสัย 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 
-มีการสั่งใช้ อปพร. 
ด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย 
ทางถนน 
-สนับสนุน
เครือข่ายเฝา้ระวัง
แจ้งเหตุ 

อุทกภัย 
ดินสไลด์ 
ดินโคลน 
ถล่ม 
น้ าป่า 
ไหลหลาก 

ต.โสกก่าม 
 

  -พื้นที่ลุ่มต่ าริมล าน้ า น้ า
ท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง /ที่ลุ่ม
แอ่งกระทะ 
-มีแม่น้ าไหลผ่านหลาย
สาย/เป็นร่องทางเดินน้ า 
-มีวัชพืชทับถมทางเดินน้ า 
-มีการถมที่ในการก่อสร้าง 
-ถนนขวางทางน้ า 
-มีปัญหาในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการ
วางผังเมือง 
-ที่ราบติดเชิงเขา/น้ าป่า
ไหลหลาก 

-ขุดลอกแหล่งน้ า
เป็นประจ าทุกปี 
-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ได้
อย่างเพียงพอและ 
รวดเร็ว 
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ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยงฯ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

วาตภัย  ต.โสกก่าม 
 

 -สภาพอากาศแปรปรวน 
ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
-โครงสร้างอาคาร
บ้านเรือน   
สิ่งปลูกสร้าง ไม่แข็งแรง  
ไม่ได้มาตรฐานตามหลัก 
วิศวกรรม 
-ที่อยู่อาศัยอยู่ในร่องลม 
และ อยู่ในพื้นที่โล่งริม
หมู่บ้าน 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะได้
อย่างเพียงพอ 
และรวดเร็ว 

อัคคีภัย  ต.โสกก่าม 
 

 -การกระจายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น 
-ถนนแคบ เข้าพื้นที่ล าบาก 
-ขาดการตรวจเช็คระบบ
ไฟฟ้าในครัวเรือน 
-สภาพอากาศแห้งมีโอกาส
สูงที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้นใน
ทุกพื้นที่  
-การขยายพื้นที่ชุมชนเมือง
เพิ่มมากขึ้น มีสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย 
อาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่
เป็นที่ต้ังของอ าเภอ 
-อาคารบา้นเรือนจ านวน
มากที่วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้ 
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอยา่งดี 
หากเกิดเหตุขึ้นในชุมชนใด 
ชุมชนหน่ึงจึงมีโอกาสสูงที่
จะลุกลามติดต่อ และขยาย
เป็นวงกว้างออกไป 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะได้
อย่างเพียงพอ 
และรวดเร็ว 
-สนับสนุน
เครือข่ายเฝา้ระวัง
แจ้งเหตุ 
- มีการฝึกซ้อม
แผนฯเป็นประจ า 

ภัยหนาว  ต.โสกก่าม 
 

 - ได้รับอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ความกดอากาศสูงจาก
ประเทศมองโกเลีย และจีน 
แผ่อิทธิพลลงมาปกคลุม
พื้นที่ ท าให้มีสภาพอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด เริ่ม
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 
กุมภาพันธ์ 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนหรือ
ประสานขอ
สนับสนุนเคร่ืองกัน
หนาวได้อยา่ง
เพียงพอ 
และรวดเร็ว 

โรค 
ระบาดพืช 

 ต.โสกก่าม 
 

 -ความผิดปกติของระบบ
นิเวศ เช่น มีการปลูกพืช

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
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ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยงฯ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

เชิงเด่ียว ระยะการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน มี
อาหารของศัตรูพืชตลอดปี  
-ศัตรูธรรมชาติที่ควบคุม
ประชากรของศัตรูพืชถูก
ก าจัดโดยสารก าจัดศัตรูพืช 
-สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
จากภาวะโลกร้อน 

เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เครือข่ายอาสา
เกษตรแจ้งเตือนภัย
ได้อย่างรวดเรว็ 

ภัยแล้ง   ต.โสกก่าม 
 

-ขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เครือข่ายแจ้งเตือน 
ภัยได้อย่างรวดเรว็ 
เช่น อาสาเกษตร  
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 

ไฟป่าและ 
หมอกควัน 

  ต.โสกก่าม 
 

-มีการกระจายตัวของ 
ประชากรเพิ่มมากขึ้น 
-การเพิ่มพื้นทีเ่พาะปลูกพืช
ไร่ พืชสวน อาท ิข้าว 
ยางพารา อ้อย ยูคาลิปตัส 
และอื่นๆ 
-สภาพอากาศแห้งมีโอกาส
สูงที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้นใน
ทุกพื้นที่  
-พื้นที่ป่ามีความแห้งแล้ง
ช่วงเดือนมกราคา-เมษายน  
-ลมกระโชกแรง  
-ไม่สามารถก าหนดทิศทาง
ลม 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุน
เครือข่ายแจ้งเตือน 
ภัยได้อย่างรวดเรว็ 
เช่น อาสาเกษตร  
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 

โรคระบาด 
ในมนุษย์ 

  ต.โสกก่าม 
 

-มีการกระจายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น การ
เดินทาง การคมนาคม
ขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ท า
ให้เชื้อโรคมีการกระจาย
จากพื้นที่หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึงอย่างรวดเร็ว 
-ไม่มีเคร่ืองมือที่สามารถคัด
กรองผู้ป่วยในเบื้องต้น 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนครือข่าย 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
ได้อย่างรวดเรว็ 
เช่น อสม. 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
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ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยงฯ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 

โรคระบาด 
สัตว์และ 
สัตว์น้ า 

  ต.โสกก่าม 
 

- การกระจายจากพื้นที่
หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงอย่าง
รวดเร็ว  
- การเปลี่ยนแปลงสาย
พันธุ์หรือการกลายพันธุ ์
- ใช้แหล่งน้ าหลักจาก
แหล่งเดียวกัน เช่น แม่น้ า
โขง แม่น้ าสงคราม เป็นต้น 
- ไม่มีเคร่ืองมือในการ
ป้องกันการแพร่กระจาย 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนครือข่าย 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
ได้อย่างรวดเรว็ 
-สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 

ภัยจาก 
สารเคมี 
และวัตถุ 
อันตราย 

  ต.โสกก่าม 
 

- มีการกระจายตัวของ
ชุมชนเมือง และจ านวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้น 
- การก่อสร้างโรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
- การขนส่งสินค้ามีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น 
- การค้าขายพรมแดนมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน 
- ขาดเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์เฉพาะทางในการ
ตอบโต้ และป้องกัน 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนครือข่าย 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
ได้อย่างรวดเรว็ 
-สนับสนุน
เคร่ืองมอือุปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
ได้อย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว 

ภัยจาก 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ต.โสกก่าม 
 

- การเพิ่มข้ึนของผู้
ให้บริการ  
- การเข้าถึงและการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร มีความ
สะดวก รวดเร็ว   
- การปลอม หรอืแปลง
เอกสาร หรือข้อมูล
ข่าวสารท าได้สะดวก และ
ง่าย 
- การควบคุม ก ากับดูแล 
และตรวจสอบข้อมูล
ตลอดจนการด าเนินคดีมี
ความยากล าบาก 

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนครือข่าย 
เฝ้าระวัง สอดส่อง 
กลุ่มคนที่ลอกลวง 

การชุมนุม
ประท้วง
และก่อการ
จลาจล 

  ต.โสกก่าม 
 

- มีกลุ่มผลประโยชน์ใน
หลายพื้นที ่
- การไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารบางส่วนที่มี

-มีการประชุม
เตรียมความพร้อม
เป็นประจ า 
-สนับสนุนครือข่าย 
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ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้เกิด 
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยงฯ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

ผลกระทบต่อส่วนรวมของ
หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชน 
- ราคาของผลผลิตด้าน
การเกษตรที่เป็นปัจจัยหลัก
มีความผันผวน และราคา
ตกต่ า 

เฝ้าระวัง สอดส่อง 
คนที่มีโอกาสก่อ
การชุมนุม 

แผ่นดินไหว 
และ 
อาคารถล่ม 

ไมมี่ ไม่มี ไม่มี มีรอยเลื่อนทีไ่ม่มีพลัง คือ
กลุ่มรอยเลื่อนท่าแขก จาก
อ าเภอเมอืง จังหวัด
นครพนม ตามแนวแม่น้ า
โขง ถึงอ าเภอบุ่งคล้า 
จังหวัดบึงกาฬ มีความยาว
ราว ๑๔๐ กิโลเมตร 

 

ภัยจาก 
การก่อ
วินาศนาศ
กรรม 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี - การเดินทางเขา้-ออก
ระหว่างประเทศมีหลาย
ช่องทาง ตลอดจนการ
ลักลอบเข้า- ออกง่ายและ
สะดวก 
- ไม่มีภาวะสงคราม 

 

ภัยจาก 
ทุ่นระเบิด
กับระเบิด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี - มีพรมแดนเป็นแม่น้ าโขง
ก้ันกลาง 
- ไม่มีภาวะสงคราม 

 

ภัยทาง 
อากาศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มีภาวะสงคราม  

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ญ 

๓.4 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 3.๔.๑  การป้องกันและลดผลกระทบ 
  เนื่องจากมีพื นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มสีาธารณภัยท่ีส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัย
จากการคมนาคมและการขนส่ง อุทกภัยและดินโคลนถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว โรคระบาดพืช ภัยแล้ง 
ไฟป่าและหมอกควัน โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสัตว์และสัตว์น  า ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล  จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี  
            (๑)  ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้พิจารณาโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับสภาพพื นท่ีเส่ียง
ภัยแล้ว และได้จัดสร้างเส้นทางคมนาคม/สะพานท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างพนังกั นน  า/เข่ือน/อ่าง/ฝ่าย/แก้มลิง 
เสริมสร้างความแข็งแรงของพื นท่ีเชิงเขา ขุดลอกคูคลอง 
  (๒)  ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
   การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อลดความเส่ียง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้มีการด าเนินการ ดังนี  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๒๖ 

   ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับ
ครัวเรือน และจัดตั งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒)  การฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย  
อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานให้กับเครือข่าย พร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ นในพื นท่ี 
   ๓)  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้าใจว่าพื นท่ีใดเป็นพื นท่ี
ล่อแหลม เป็นพื นท่ีเส่ียง และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดสาธารณภัย 
   ๔)  การจัดเก็บฐานข้อมูลสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัย และผู้ประสบภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื นท่ี 
   ๕)  การฝึกซ้อมกระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในทุกระดับ ตั งแต่ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน จนถึงระดับครัวเรือน 
   ๖)  ก าหนดเขตพื นท่ีและจัดกลุ่มท่ีตั งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อหลีกเล่ียงพื นท่ี
เส่ียงภัย เช่นการวางแผนการใช้ท่ีดิน การจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
กิจกรรมต่างๆ การก าหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 
   ๗)  การสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการติดต่อของเชื อโรคและอื่นๆ 
   ๘)  การออกกฎหมายท่ีจ าเป็นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   ๙)  มีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ า และมีศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยชุมชนในพื นท่ี 
 ๓.๔.๒  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
           การเตรียมความพร้อมเปน็การด าเนินการท่ีเน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
   เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน 
แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ 
ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชนและ
เพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนท่ี
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั นตอนการเตรียมความพร้อม 
  (๒)  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่
   เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและ
บุคลากร รวมทั งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่อง
และช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ น ทั งนี  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จะมีการประสานและส่ังการอ านวยการ
ให้ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
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  (๓)  การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ ์
       (๓.1)  จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่ อท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมทั ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
        (๓.๒)  ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และการ
แจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไป และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน  า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ รวมทั งส่ือต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 
        (๓.๓)  จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลา 
ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความต่ืนตระหนกและความสับสน
ในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ น และให้ความส าคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั งนี  ความถ่ีของ
การแจ้งข่าวเตือนภัยขึ นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
        (๓.๔)  จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้ม
การเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม โดยใช้ระบบการส่ือสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
  การติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั งท าหน้าท่ี
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
  รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
           (๔)  การเตรียมการอพยพ 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี  
   (๔.๑)  จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพื นท่ี
รองรับการอพยพให้อยู่ในพื นท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน 
การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั งการส ารวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น  ามันเชื อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบส่ือสารการอพยพ 
    (๔.๒)  วางมาตรการการอพยพ  
  (๕)  การเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั งศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังนี  
   (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
   (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
   (๕.๓)  ปัจจัยความจ าเป็นขั นต่ าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
   (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็น 
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                (๖)  การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จะ
จัดท าโครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมี
ความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี  
   (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย 
   (๖.๒)  เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อ
ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึ น 
   (๖.๓)  เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้เมื่อเกิด
สาธารณภัย 
  (๗)  แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
   แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ น เพื่อเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ
องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วง
ภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ ตั งแต่ในภาวะปกติ 
อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั นวิกฤตเพื่อ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี  
   ๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   ๒)  ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   ๓)  ก าหนดสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 
   ๔)  ก าหนดขั นตอนการปฏิบัติ   
    - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
.        - ขั นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

 ๓.๔.๓  แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
  ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื นท่ีของตนซึ่งมีความเส่ียง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั งมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ในการลดความเส่ียงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี  
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  (๑)  การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน เพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียงและศักยภาพ รวมทั งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั นมาจัดท าเป็นแผนลดความ
เส่ียงภัยของชุมชน 
  (๒)  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                (๓)  มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิดสาธารณภัย 
โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
  (๔)  มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยูใ่นพื นท่ีปลอดภัย รวมทั งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                (๕)  จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีศักยภาพ
มากขึ น 
  (๖)  สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสาธารณภัย 
เช่น ชุมชนท่ีโดนน  าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน  าหรือท าพื นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน  า เป็นต้น 
  (๗)  เตรียมส่ิงของยังชีพท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

๓.๕  การแจ้งเตือนภัย 
 การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื นท่ีเส่ียงภัยให้เฝ้าระวัง
และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัย 
เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
 ๓.๕.๑  การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
           เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งชี ว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นท่ีท่ีมีความเส่ียงไปยัง
ชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัยไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 ๓.๕.๒  การแจ้งเตือนภัย 
  (๑)  เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ นและประชาชนในพื นท่ี  อาจได้รับ
ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื นท่ีทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ ากว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี  
   (๑.๑)  คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื นท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
   (๑.๒)  ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
   (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ น ทั งนี  ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั นตอนการปฏิบัติจาก
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 
  (๒)  วิธีการแจ้งเตือนภัย 
   (๒.๑)  แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 
       (๒.๒)  แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานี โทรทัศน์ ท้องถิ่น  สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรน
เตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบล
หรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
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 3.๕.๓  ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื นท่ี ดังนี  

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะอนัตรายสูงสุด ให้อาศัยอยูแ่ต่ในสถานทีป่ลอดภัย
และปฏิบัติตามข้อส่ังการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตรายสูง เจ้าหน้าทีก่ าลังควบคุมสถานการณ์
ให้อพยพไปยังสถานทีป่ลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู ่ในภาวะเส่ียงอนัตราย มแีนวโน้มทีส่ถานการณ์จะรุนแรง
มากขึน้ ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า
สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเฝ้าระวงั ให้ติดตามข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ทุกๆ ๒๔ ชัว่โมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมลูข่าวสารเป็นประจ า

 
 3.๕.4  กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

• เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ • หน่วยงำนเฝ้ำระวัง • คำดว่ำผลกระทบรุนแรง • อพยพ
  สำธำรณภัย   วิเครำะหข้์อมูล   Command Center • บริหำรจดักำร
• เฝ้ำระวังกำร • ประเมินควำมเสีย่งภัย   สง่ใหแ้จง้เตือนภัย   ศูนยพั์กพิง
  เปลีย่นแปลงของสภำพ • สง่ผลวิเครำะหเ์ข้ำ • แจง้เตือนประชำชนผ่ำน • กำรรำยงำนสถำนกำรณ์
  อำกำศ   คลงัข้อมูล   สือ่และเครื่องมือ • กำรจดักำรในภำวะ
• เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน • คำดว่ำมีผลกระทบให้   อุปกรณ์สือ่สำรต่ำงๆ   ฉุกเฉินตำมแผนอพยพ
  เข่ือน กำรระบำยน้ ำ   ข้อมูลแก่ประชำชนและ • แจง้เตือนหน่วยปฏิบัติ • กำรสง่ผู้อพยพกลบั
• เฝ้ำระวังระดับน้ ำใน    หน่วยปฏิบัติ   หน่วยปฏิบัติแจง้เตือน
  แม่น้ ำ • หน่วยปฏิบัติแจง้เตือน   คู่ขนำน
• ติดตำมระดับน้ ำในคลอง   ภัยลว่งหน้ำคู่ขนำน • ประสำนภำคเครือข่ำย
• ติดตำมระดับน้ ำทะเล • ใหก้องอ ำนวยกำร   เตรียมทรัพยำกร
• สง่ข้อมูลเข้ำคลงัข้อมูล   ป้องกันและบรรเทำ • ต้ังศูนยพั์กพิง
  และแลกเปลีย่นข้อมูล   สำธำรณภัย อปท. • กำรแจง้ยกเลกิกำรแจง้
• หน่วยปฏิบัติเตรียม   จดัต้ังศูนยป์ฏิบัติกำร    เตือนภัย
  ควำมพร้อมเตรียม   ฉุกเฉิน อปท.
  ประชำชน

เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า การแจ้งเตือน

การรับมือและ
อพยพ

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน

 
แผนภาพที่ ๓ - ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
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        กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดชุดเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับตั งแต่ได้รับแจ้งการ
เตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี  
  (1)  จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสานก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ทางโทรศัพท์หมายเลข 042490905  วิทยุส่ือสาร 
ความถี ่- โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข - 
            (2)  รายงานสถานการณ์การเกิดภัย 
   -รายงานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเซกา หมายเลขโทรศัพท์
042489153 โทรสาร - ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุส่ือสาร ความถี ่156.250 โทรศัพท์
สายด่วนหมายเลข - 
   -รายงานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 0-๔๒๔๙-๒๕2-3 หมายเลขโทรสาร 
042 492 523 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และข่ายวิทยุส่ือสาร ระบบ HF ความถี่รอง 
166.475 MHZ นามเรียกขาน “ปภ.จ.บึงกาฬ” โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1784 
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บทที่ 4 การปฏบิตัิขณะเกิดภัย  

 

 
๔.๑  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ
ส่ังการ เพื่อท าหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั งประสาน
กับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกขั นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดย
ล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านต้อง  และ/หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

 ๔.๑.๑  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
  แบ่งเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ภัย โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กร
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล  
การแพทย์และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี  
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วเิคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง  
และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การ
ข่าว 
- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทk 
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/ 
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 
- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง จัดหาปัจจัยสี่ท่ีจ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงิน/บัญชี 
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่นน้ ามันเชือ้เพลิง
ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.2 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
  (1)  คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการ 
การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั งปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ี ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 
  (2)  ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมทั งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
  (3)  ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟู สู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื นฐาน สารเคมีและ
วัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
  (4)  ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย 
รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ 
พร้อมทั งให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี  
         (5.1)  ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจ าเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พื นฟูพื นท่ีประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
         (5.2)  ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
และการรับบริจาค ฯลฯ 
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แผนภาพที ่๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื นท่ี 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน 

-รองนายก คนท่ี ............ 
-ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
-กองช่าง/สว่นโยธา 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
-ก านัน 
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
-สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
-อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      อปพร. /
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปลัดเทศบาล................. 
/ปลัด อบต............….. 
-ส านักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
-สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
-อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      อปพร. /
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รองนายก คนท่ี ............ 
-กองสวัสดิการและสังคม 
-ส านักการศึกษา 
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-กองคลัง 
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
-สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
-อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. /
ต ารวจบ้าน /อสม. 
-ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองวิชาการและแผนงาน (เทศบาล) 
-ส านักปลัด อบต. (งาน
ประชาสัมพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
-ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
-ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
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4.2 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื นท่ีให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก 
(เขตพื นที่ อปท.และอ าเภอ) และพื นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื นที่จังหวัด) ดังนั น 
เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพื นท่ีประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี   
 (๑)  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๒)  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจส่ังการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
      (๓)  เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่งพื นท่ี
นั นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นท่ีโดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีของตน 
ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อส่ังการโดยเร็ว  
 (๔)  ในกรณีท่ีพื นท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน 
ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 
 (๕)  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีใด ให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีนั นท่ีจะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
 (๖)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื น ท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้น า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ท่ีมีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 (๗)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
      (๘)  หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั นๆ จะรับมือกับ
สาธารณภัยนั นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื นที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื นท่ีประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
 ทั งนี  แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื นท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ 

๔.๓  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 เมื่อมีการประกาศเขตพื นท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นนั นเป็นภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด 
ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
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ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) 
มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท่ีรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) 
เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั งนี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหาย
จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดขึ นในแต่ละพื นท่ีท่ีรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. 
เป็นผู้ตรวจสอบและกล่ันกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 4.๔.1 หลักการปฏิบัติ 
  (1)   การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าท่ี  
   เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อ าเภอในพื นท่ีท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
  (2)   การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี  
   (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ น  าด่ืม อาหารปรุงส าเร็จ เสื อผ้า ฯลฯ 
   (2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน)  
    เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ การจัดตั งศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น  าด่ืม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
   (2.๓)   การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน)  
    เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ 
การสงเคราะห์เบื องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
   (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงขึ นไป (หลัง ๓ วันขึ นไป)  
    ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1 -3 วันแรก โดยเน้นการ
ช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
ตลอดจนการสับเปล่ียนก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
 ๔.๔.๒  การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นอย่างเป็น
ระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การส่ังการ และการใช้
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  
  (๑)  การรับแจ้งเหตุและการรายงานให้ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ น ทั งด้าน
สถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ 
ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและ
ความต้องการเบื องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
  (๒)  การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั นตอนดังต่อไปนี  
   (๒.๑)   น าข้อมูลท่ีได้ทั งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
   (๒.๒)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
   (๒.๓)  มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ น การขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติม 
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   (๒.๔)  การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูลสถานท่ี ส่ิงท่ี
เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั งบันทึกวัน เวลา ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพื นท่ีอันตราย 
พื นท่ีปฏิบัติการ พื นท่ีปลอดภัย รวมทั งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
นักกู้ภัย 
   (๒.๕)  การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี แจงการปฏิบัติได้ การส่ังการต้อง
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ น
ภารกิจ 
   (๒.๖)  การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ 
ผลการปฏิบัติ รวมทั งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
  (๓)   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีอ านาจในการควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ลุกลาม
ขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 
๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จะรับข้อส่ังการจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื นท่ี ตาม
ตารางท่ี ๔-๑  

 ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที ่
ระดับ 

การจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

องค์กรรับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน 
(เมื่อเกิดหรือคาดวา่จะเกิด 

สาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 
ระดับ 1 
(อ าเภอ/
อปท. 

เข้าควบคุม 
สถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งพื้นที่   
กอปภ.ทน.  จ านวน....แห่ง 
กอปภ.ทม.  จ านวน....แห่ง 
กอปภ.ทต.  จ านวน....แห่ง 
กอปภ.อบต.  จ านวน.1...แห่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 

ผู้อ านวยการ 
ท้องถ่ิน 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอ  
กอปภ.อ.  จ านวน...แห่ง 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ    
ศบก.อ. จ านวน...แห่ง 
โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผู้อ านวยการ 
อ าเภอ 

 
  (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
   -  ก าหนดเขตและกันเขตพื นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื นท่ีประสบภัย 
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   -  สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย กู้ชีพกู้ภัย
เข้าปฏิบัติการในพื นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย  
         - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
 ตารางที่ ๔-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติ ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (โทร) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ  
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพือ่รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม  และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอทราบเพือ่จะได้เสนอผูว้่าราชการจังหวัด/
ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณ
ภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ ต่อไปจนกว่า
สถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ  

๓ ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรือ่งความรุนแรง ระยะเวลา
การเกิดภัย พื้นที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความ
เปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ในการรับภัย แนวโน้ม
การเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน 
เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๕ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นระบบ  

ส่วนอ านวยการ  

๖ แจ้งเตือนประชาชน 
(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัย
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทุกชนิด  
(๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและ
พื้นที่ข้างเคียง โดยสื่อ ขา่ยการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์เตือน
ภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วทิยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือน
ภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และ
เข้าใจง่าย บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ 
โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด 
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เคร่ืองมือ สญัญาณเตือน
ภัย ไม่สามารถใชไ้ด้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง 
นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเขา้ใจกับ
ประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอ านวยการ  

๗ อพยพผู้ประสบภัย  ส่วนปฏิบัติการ  
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ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติ ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (โทร) 

กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมผีู้อยู่
อาศัยในพื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็น
แก่การป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงาน
ผู้อ านวยการทอ้งถ่ิน ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดต้ังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ
และพักรอชั่วคราวของทรพัยากร (วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักกล ยานพาหนะ) ทีไ่ด้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้
ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพือ่รอรับการมอบหมาย
ภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้า
สนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พร้อมทั้งจัดเตรียม เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ ออก
เป็น.......โซน      
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่...(เลขหมู่)... มีผู้ใหญ่บา้นหมู่.... 
รับผิดชอบพื้นที่ 
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่...(เลขหมู่)... มีผู้ใหญ่บา้นหมู่.... 
รับผิดชอบพื้น 
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่...(เลขหมู่)... มีผู้ใหญ่บา้นหมู่.... 
รับผิดชอบพื้น 
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่...(เลขหมู่)... มีผู้ใหญ่บา้นหมู่.... 
รับผิดชอบพื้น 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาด
ของพื้นที่ 

ส่วนอ านวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ใหเ้จ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มารว่มปฏิบัติงาน เขา้รายงาน
ตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(ระบุชื่อ อปท.) ก่อนรับมอบภารกิจ
และพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
เข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบติัการ  

๑๒ การเผชิญเหตุ 
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก  
ให้ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วย
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิใหผู้้ที่ไม่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบทีเ่ก่ียวข้องเขา้พื้นที่ประสบภัยโดย

ส่วนปฏิบัติการ  
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ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติ ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (โทร) 

เด็ดขาด 
(๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเร็ว ดังน้ี 
(๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบติังานใน
พื้นที่ประสบภัย 
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่
จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภยั 
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเปน็ของ
สถานการณ์ภัย 
 (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพืน้ที่โดย
ทางรถยนต์หรือทางเรอืได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยอยา่งเร่งด่วน 
 (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิง
ชั่วคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
 (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าชว่ยปฏิบัติงานใน
พื้นที่ประสบภัย 
 (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายใหเ้ร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา้ และประปา 
แล้วแต่กรณีให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพื่อให้
ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
  (๑.๒.๘) จัดเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจน
จัดหาอาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าด่ืม เคร่ืองยังชีพที่จ าเป็นให้แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้
เพียงพอและทัว่ถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน)  
ให้ความส าคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหา
ญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การ
จัดการศพ อาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค เคร่ืองครัว ข้อมลู
สถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองในช่วงระหวา่งเกิดภัย
และจัดท าบัญชีการช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และ
เวชภัณฑ์  ที่จ าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียม
สถานพยาบาลส ารองใหเ้พียงพอ 
(๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า
ด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 
(๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากสา
ธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรอืวางแผนปิดก้ันช่องทาง
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ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติ ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (โทร) 

จราจรให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
อาสาสมัครอ านวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่
ประสบภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(๒.๖) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็น
แหล่งข้อมูล ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้    
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน)  
ให้ความส าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอยา่งต่อเน่ืองจาก
ปฏิบัติการระยะ ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมงแรก การสืบหาญาติ การ
รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบือ้งต้น อาหาร 
น้ าด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูล
การให้ความช่วยเหลอื มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
(๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ 
การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย ์
(๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสาน การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูล
ความเสียหายเบือ้งต้น ความต้องการเบื้องต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป  
ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก 
(๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔–๔๘ 
ชั่วโมง (๑–๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ 
ชั่วโมง (๒–๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชวีติคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขต
พระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้อง
ระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการ
อพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าด่ืม และเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยัง
พื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วง
ขณะเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ส ารวจและ

ส่วนอ านวยการ  
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ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติ ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (โทร) 

จัดท าข้อมูลความต้องการของผู้ประสบภัยในเบือ้งต้น และ
รายงานให้อ าเภอเพื่อประกอบการร้องขอการสนับสนุน และ
น าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความ
ช่วยเหลอื ด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

๑๗ จัดต้ังศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : 
JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพือ่
กระจายข้อมูลข่าวสารใหเ้กิดความถูกต้อง รวดเร็ว เปน็ปัจจุบัน 
และต่อเน่ือง โดยให้เจ้าหน้าที่ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่
รวมกันใน  ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล 
ประชา 
สัมพันธ์ร่วม 

 

๑๘ กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก  
-จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่การ
ปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) 
และการเคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถ่ิน
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และ
เมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติ
ลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพประชาชนกลับที่ต้ังอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่าง
ชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยูอ่าศัยต่อไป โดย
จัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทัง้
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพ
กลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิด
สาธารณภัยซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง
หรืออ าเภอ 
-ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ระบุชื่อ อปท. ขา้งเคียง) และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ส่วนอ านวยการ  
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๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
 การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือส่ือสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มอบหมายให ้-  
เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ - เพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลางส าหรับติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ -  เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้
งานภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
 ๔.๕.๑  การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  (๑)  จัดตั งศูนย์ส่ือสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ตามปกติ
โดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพื นท่ี 
  (๒)  ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก 
   หน่ วยงานหลักท่ีวางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน  ได้แก่  -  หมายเลขโทรศัพท์ 
042490905 โทรสาร 042490905  

 ๔.๕.๒  หน่วยงานสนับสนุน  
 

ล าดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัด      042-492770   

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด      042-492713   

3 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด      042-492464 042-492465  

4 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด         

5 ส านักงานประมงจังหวัด      042-492473  042-492473 

6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด      042-492734 042-492735  

7 ส านักงานเกษตรจังหวัด      042-492469  042-492469 

8 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด         

9 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด         

10 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด      042-491960  042-491970 

11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      042-491896 042-491896  

12 ส านักงานแรงงานจังหวัด      042-492518 042-492519  

13 ส านักงานจัดหางานจังหวัด      042-491381 042-491318  

14 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      042-492266 042-492244  

15 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      042-492046 042-492001  
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ล าดับ
ที่ ชื่อหน่วยงาน 

วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท ์ โทรสาร 

16 โรงพยาบาลเซกา เซกา  155.725    

17 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด      042-492064  042s-492196 

18 ต ารวจภูธรจังหวัด   153.45  042-491258  042-491258 

19 นายก องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม   081-0588503 0-4249-0905 

20 รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม   086-2187923 0-4249-0905 

21 นายอ าเภอ     0-4248-9153 0-4248-9153 

22 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง       

23 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม       

24 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร       

25 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง     0-4248-9153 0-4248-9153 

26 นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ....................ข้างเคียง       

27 เทศมนตรี/รองนายก อบต....................ข้างเคียง       

28 ท้องถิ่นอ าเภอ     0-4248-9531 0-4248-9531 

29 สถานีต ารวจภูธร     0-4249-0840 0-4249-0840 

30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     0-857388930  

31 สาธารณสุขอ าเภอ       

32 พัฒนาชุมชนอ าเภอ       

33 เกษตรอ าเภอ       

34 ปศุสัตว์อ าเภอ       

35 ส านักงานการไฟฟ้าภูมิภาคอ าเภอ.......     0-4249-0803 0-4249-0801 

36 การประปาภูมิภาคอ าเภอ........         

37 มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล         

38 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)         
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

๔.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
 เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ น ให้ส่วนราชการ
และประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความ
ตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยงานหลัก 
ด าเนินการ ดังนี  
 ๔.๖.๑  จัดตั งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) จัดตั งศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม ณ พื นท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อท า
หน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและ
เป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลาง
ของการติดต่อส าหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับ การกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมู ล
ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะภัย
ควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลโสกก่าม 

โทรศัพท์ 0813202541 
โทรสาร …………………………. 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเซกา 

โทรศัพท์ 042489153 
ความถ่ีวิทยุ 156.250 MHz 

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม 
 

โทรศัพท/์โทรสาร 042490905 
ความถ่ีวิทยุ  ………………… MHz 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขา............................ 
โทรศัพท์........................ 

 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ทต.บึงโขงหลง) 

โทรศัพท์098159397ความถ่ี
วิทยุ 155.725 MHz 

MHz 
 

มูลนิธกู้ิภัยสว่าง 
โทรศัพท์ 085-7613179 

09277727001 
ความถ่ีวิทยุ 153.45 MHz 

 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ 
 โทรศัพท์ 042 492 521-3 
 โทรสาร  042 492 523 

ความถ่ีวิทยุ ๑6๖.475 MHz 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
อ าเภอบึงโขงหลง 

โทรศัพท์ 042416206 
ความถ่ีวิทยุ  171.30 MHz 

 
 

สถานีต ารวจภูธร
โสกก่าม 
โทรศัพท์ 

042490804 
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 ๔.๖.๒  ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
แจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไป รวมทั งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการส่ือสารทุกชนิด 
 ๔.๖.๓  ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื นท่ีท่ีประสบภัยและพื นท่ีข้างเคียง โดยส่ือข่ายการ
ส่ือสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง 
เป็นต้น 
 ๔.๖.๔  ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ีบอกถึง
อันตรายท่ีก าลังเกิดขึ นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื นท่ี
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการส่ือสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ นสุด 
 ๔.๖.๕  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์แก่ส่ือมวลชน และประชาชน รวมทั งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
 ๔.๖.๖  กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และชี แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 
 ๔.๖.๗  ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 

๔.๗  การอพยพ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื นท่ีนั น จะเป็นอันตราย 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจส่ังอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื นท่ีนั นออกไปจากพื นท่ี
อย่างเป็นระเบียบ ทั งนี  ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองก าลัง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  
 ๔.๗.๑  การตัดสินใจอพยพ 
  (๑)  การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ก าหนดให้นายกเทศมนตรี/
นายก อบต.องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื นท่ีประสบภัย โดยมีปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
  (๒)  การตัดสินใจอพยพในเขตพื นท่ีหมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นผู้ช่วย ทุกขั นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไป
ยังนายกเทศมนตรี/นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์
โทรศัพท์ 042490905 
 ๔.๗.๒  เม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน  
  ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด 
เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น  าด่ืม เท่าท่ีจ าเป็น รวมทั งดูแลสภาพจิตใจ
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ในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
 ๔.๗.๓  หน่วยอพยพ  
  ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะส าหรับ
การอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน
ทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั งจัดระเบียบและจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ 
ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามขั นตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
 ๔.๗.๔  จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย  
  (๑)  ท าความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
  (๒)  จัดระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน เช่น ไฟฟ้า น  าประปา เป็นต้น 
  (๓)  จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้อพยพท่ียังติดค้างอยู่ภายในพื นท่ี
เส่ียงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
  (๔)  จัดพื นท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
  (๕)  จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 
 ๔.๗.๕  จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ  
  ควรประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีเพื่อจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแล
บ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด 
แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบ
โดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
 4.๗.๖  จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ  
  ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวกด้านปัจจัยส่ี ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการ
อาหารและน  าด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๔.๗.๗  รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัย 
  ให้รายงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากส่ือทุกช่องทางรวมทั งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และน า
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

๔.๘  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  จะประเมินความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื นท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี  
 ๔.๘.๑  การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)  
  กระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย 
เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นทุกๆ ด้านทั งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื นฐาน ส่ิงแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน - กลับ 
การให้ความช่วยเหลือเบื องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
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 ๔.๘.๒  การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)  
  ด าเนินการทันที เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิด
สาธารณภัย ทั งนี  ขึ นอยู่กับการเข้าถึงพื นท่ีประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ 
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและ
ความต่อเนื่อง ทั งนี   จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและ
ความต้องการในแต่ละด้าน 
  เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูลที่ได้มา
ท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า
รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น  าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์
ยังชีพ เป็นต้น 
  ทั งนี  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั นต้น 
ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form) 

๔.๙  การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
 หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พิจารณาเห็น
ว่ามีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
ด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี  
 (๑)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (๓)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 (๔)  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาค
เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ดังนี  
 ๔.๙.๑  จัดตั งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค 
 ๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดระเบียบ
การเก็บรักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและ
ส่ิงของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
 ๔.๙.๓  จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย ส่ิงของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล ในการบริหาร
จัดการส่ิงของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบส่ิงของ
บริจาคเอง 

๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จ าเป็นต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญ ได้แก่ 
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 (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
 (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
 (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
 (๔)  การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
 (๕)  การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
 ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี  

 ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ต้ัง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 
- ปลอดจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 

การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 
- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 

ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษทั งจากภายในและนอกพื นท่ี 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื นฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ทั งการประปา  

สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน  าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
หาทางเลือกอื่นท่ีไม่พึงพาโครงสร้างพื นฐานของเมอืงได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราวโดยไม่จ าเป็น 
อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 

- การเข้าถึงท่ีท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการ 
ขั นพื นฐาน 

- ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพื นท่ี 

เอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม 

- ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่อาศัย 
ในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

 ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค 
รวมทั งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพื่อประสานการ
ปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

๔.๑๑  การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
 (๑)  ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คล่ีคลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัย
ในพื นท่ี 
 (๒)  เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบ
เพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ท่ีตั งต่อไป 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

 

บทบาทหน้าที ่
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ในกรณี มี ผู้ เ จ็ บป่ ว ย ต้ อ งไปส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง /  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ท าหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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 (๓)  เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้ส่งมอบ
ภารกิจท่ีต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 

๔.๑๒  การอพยพกลับ 
 เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม
อพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื นท่ีอยู่อาศัยเดิมพร้อมทั งประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะอพยพมาอยู่ในพื นท่ีปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั งก าหนด
พื นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการ
ด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ 
๔.๑๔  การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตราท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี  
 มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีใด 
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีนั นมีหน้าท่ีเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื นท่ีนั นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
        ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
   (๔)  ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 มาตรา ๒๓  ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีใดให้เป็น
หน้าท่ีของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีนั น
ท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 

๔.๑๕  การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
 หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อการรับมือให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์
หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี ประกอบการพิจารณา 
 ๔.๑๕.๑  พื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
 ๔.๑๕.๒  จ านวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
 4.๑๕.๓  สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการขยายตัวของภัยออกไป 
 ๔.๑๕.๔  ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
 ๔.๑๕.๕  ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 
  ทั งนี  ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื นท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ ด้านทรัพยากร 
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทที่ 5 การปฏบิตัิหลงัเกิดภัย  

 

 
 การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 
หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
ท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back Better and 
Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) 
โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการ
ซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วม
ในขั นตอนต่างๆ ท่ีจะด าเนินการ 
  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั งต่อไป 

 
 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

 ในอดีตท่ีผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม 
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การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู) ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัย
ในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ดังนั นจึงได้มีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย 
โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
(Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม 
ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพิ่มมากขึ น เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเส่ียงจากสาธารณภัย
นอกจากจะช่วยลดปัจจัยเส่ียงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลท่ีดี
ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส ารวจความต้องการ
ของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื องต้นภายในพื นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดขึ นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย
ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ความช่วยเหลือด้านอาหาร น  าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมทั งจัดท า
ฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี  
 ๕.๑.๑  ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณ  ประโยชน์ต่างๆ จนถึง
ระดับครัวเรือน รวมทั งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสา
ธารณภัย ดังนี  
   (๑)  ข้อมูลพื นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
   (๒)  ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจากภายนอก 
   (๓)  ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
 ๕.๑.๓  ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ควรส ารวจข้อมูล
ดังต่อไปนี  
   (๑)  ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน ส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (๒)  ข้อมูลการฟื้นฟูพื นท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
 ๕.๑.๔  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดตั ง
คณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบื องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
 ๕.๑.๕  ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานท่ีเสียหายในเบื องต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๕.๑.๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื นฐาน
ท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเช่ือมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เชื อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

๕.๒  การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
        ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟู และ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 
  ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณ
ภัย ดังนี  
   (๒.๑)  ข้อมูลพื นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (๒.๒)  ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
   (๒.๓)  ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ หรือความล่อแหลม
ต่อสาธารณภัยท่ีเกิดขึ น 
  ๓.  ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี  
   (๓.๑)  ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน 
ส่ิงของ เครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ การช่วยเหลือ
ยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย 
และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (๓.๒)  ข้อมูลการฟื้นฟูพื นท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ท่ีอยู่อาศัย การศึกษา 
การดูแลสุขภาพ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เป็นต้น 
  ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
โดยประสานกับอ าเภอเซกาและจังหวัดบึงกาฬ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
  ๕.  ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว  เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผลการส ารวจ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๖.  ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่อง
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบกลาง
รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 
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  ๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื องต้น ให้ ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 
 ๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
         เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อสนอง
ความต้องการท่ีจ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ
ระยะสั น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัยซ  าขึ นอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื นฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
   (๑)  การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
     เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกัน
ควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของ
ผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น 
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
     (๑.๑)  การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
     -  แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
     -  ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ  าซ้อนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
     -  ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็น
หลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู 
     -  จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายกลับมา
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั งจัดการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้อง
อพยพจากพื นท่ีอันตราย 
     -  ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  โดยการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว 
     -  เลี ยงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 
    (๑.๒)  การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั งคนและสัตว์ 
    (๑.๓)  ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
    (๑.๔)  รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ 
        (๒)  การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
    เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพื นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ ทั งนี  ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและส่ิงก่อสร้าง
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หรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณ
ในการฟื้นฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื นท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต้น
ให้ปฏิบัติ ดังนี  
    (๒.๑)  ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และส่ิงสาธารณประโยชน์ ในพื นท่ีประสบภัย และ
ขนย้ายขยะมลูฝอย 
    (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด าเนินการฟื้นฟูพื นท่ีประสบภัย ปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
    (๒.๓)  กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงสร้างพื นฐานนั นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย ดังนี  
     -  ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ด าเนินการโดยแขวงทางหลวง -  และ
แขวงทางหลวงชนบท  
     -  ระบบไฟฟ้า ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
     - ระบบประปา ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 
    (๒.๔)  ให้รื อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื นฐานและ
อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
    (๒.๕)  ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ีราชการ 
สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
    (๒.๖) พื นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร 
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน  าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดยส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ส านักชลประทานท่ีบึงกาฬ โครงการชลประทานจังหวัดบึงกาฬ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
   (๑)  การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชน
ที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี  
    -  การฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น 
    -  การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
     ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั งนี  ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม  (๒)  ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง 
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ นกว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื นท่ีเกิด
ภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี  
    -  ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มี
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ความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ น 
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลด
ความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสานความ
ต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
    -  ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีส่วน
ในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย ทั งนี  การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัย
มุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ นอีก 
    -  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ
ด าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
 ๕.๒.๓  การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
   (๑)  ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 
    เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนท่ี
ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 
   (๒)  ด้านที่อยู่อาศัย 
    (๒.๑)  บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๒.๒)  ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย หลังการเกิด
สาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ นอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื นฐานนั นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีได้รับ
ความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
   (๓)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
    (๓.๑)  ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
    (๓.๒)  วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทรัพย์สิน
ทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 
          (๓.๓)  ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็น
เครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ท่ีก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ 6 การขบัเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ไปสู่การปฏบิัตกิารปฏบิตัิหลงัเกิดภัย  

 

 
๖.๑  แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม ไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้จัดท าขึ นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณ
ภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน ทั งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล และ
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน 
 มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นท่ีนั นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 
 เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วน ซึ่งเป็น
ตัวชี วัดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี  

 ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  ในพื้นที่
ของตนเอง เพื่อสรา้งความตระหนักให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/
ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาธารณภัย และ
สร้างการมีส่วนร่วมของ         ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้เป็นกลไกและเวที
ในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ภารกิจด้านการ
ป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที ่

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอเซกา และจังหวัดบึงกาฬ อย่างต่อเน่ือง เพือ่เชื่อมการท างาน
อย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม 
เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์พื้นทีเ่สี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าใหเ้กิดภัย เป็นต้น 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- สนง.ปภ.จว. บึง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๕๙ 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กาฬ  
- ศูนย์ ปภ. เขต บึง
กาฬ 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม การ
ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

- (ระบุชื่อ อปท.) 
- สนง.ปภ.สาขา บึง
กาฬ 
- สนง.ปภ.จว. บึง
กาฬ  
- ศูนย์ ปภ. เขต บึง
กาฬ  
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินภารกิจ เช่น 
งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ ใช้รถใชถ้นน ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล โดยให้เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 
 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- ส านักงานจังหวัดบึง
กาฬ 
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วนรว่มแบบ
บูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบกับให้มี
ความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่
เป็นกรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- ส านักงานจังหวัดบึง
กาฬ 
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือขา่ยที่เก่ียวขอ้งทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ  สร้างองค์
ความรู้เพือ่เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับ
พื้นที่ 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- สพป. บึงกาฬ. 
- สพม. บึงกาฬ 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม  

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งส่วนกลาง
และระดับพื้นที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการจังหวัด
เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ
เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการ

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม 
- สนง.ปภ.สาขา บึง



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๖๐ 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผน
และปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

กาฬ 
- สนง.ปภ.จว. บึง
กาฬ 
- ศูนย์ ปภ. เขต บึง
กาฬ  
- ส านักงานจังหวัด 
บึงกาฬ 

๖.๒  การติดตามและประเมินผล 
 เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
ก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีท่ีก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายท่ีก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่ ง
ความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 
 
       ๖.๒.๑  แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญ
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและ
ตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะทอ้นกระบวนการด าเนินงาน 

ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจ
ภาคสนาม การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน

และ (๒) ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
     ๖.๒.๒  หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงาน
การติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการ
ขับเคล่ือน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยัง
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ นไปทราบ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานต่อไป 
  การจัดท ารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน า
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ต่อไป 

6.๓  การวิจัยและพัฒนา 
 เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ทั งแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั งการน าส่ิงท่ีได้
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปล่ียนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและ
การบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับการติดตาม
และประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวน
จากบทเรียนและการเรียนรู้ทั งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ นการด าเนินการ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี  
 (๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า 
และการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ให้เหมาะสม 
 (๒)  ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญท่ีผ่านมาของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 (๓)  จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั งส าคัญท่ีผ่านมาของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

น าผลการประเมินเสนอให้ผูอ้ านวยการท้องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ๔ ปี 
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๖.๔  การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม 
       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า ในกรณีท่ีข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี 
เปล่ียนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
 ดังนั น หาก องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและ
พัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสมทุกป ี
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