
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๒๖ 
 

บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลจริม จึงจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินข้ึน โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทํา
หน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุก
ข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให้ขอรับ การ
สนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางพญา อบต.น้ําหมัน อบต.หาดล้า อบต.ท่า
ปลา และ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน          ๑ 
คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอํานวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จําเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชมุชน 
- งานส่งกําลังบํารุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม มีดังนี้ 

 (1 ) คณ ะ ท่ี ป รึ กษ า/ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  มี ห น้ า ท่ี  ให้ ข้ อ เส น อแน ะ คํ าแนะนํ า  ข้ อ มู ล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีผู้อํานวยการ
ท้องถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ี ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      เพ่ือ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และ
สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอํานวยการ มีหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           แจ้ง
เตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดําเนินการ 
พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลจริม 
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจําเป็น เพ่ือให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์ พักพิงชั่ วคราว พ้ืนฟู พ้ืน ท่ีประสบภัย ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี ๔-
2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผู้นําชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรงของสา
ธารณภัย และตามท่ีผู้อํานวยการท้องถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาด
เล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผู้อํานวยการ
จังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 
                   ฯลฯ 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอํานวยการ 

- ปลัดเทศบาล................. 
/ปลัด อบต............….. 

- สํานักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนั้นในฐานะผู้อํานวยการ
ท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด และผู้อํานวยการอําเภอ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (๒) ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน
แห่งพ้ืนท่ีนั้นเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ้งให้ผู้อํานวยการ
อําเภอและผู้อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อํานวยการท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีของตน ให้แจ้ง
ผู้อํานวยการอําเภอ หรือผู้อํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อํานวยการ
ท้องถ่ินหลายคน ผู้อํานวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีใด ให้เป็น
หน้าท่ีของผู้อํานวยการท้องถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้นํา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู่มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลําดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ินนั้นๆ จะรับมือ
กับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อํานวยการท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีประสบสาธารณ
ภัย เพ่ือป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น      ภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายท่ีจะชดใช้ความเสียหาย    แก่ผู้ใด ให้เป็นอํานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
ต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้
เป็นหัวหน้าก่ิงอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจ
ความเสียหายจากภัยพิ บั ติ ท่ี เกิด ข้ึนในอําเภอหรือ ก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ 
“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป 
ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก
การสํารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
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 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งพ้ืนท่ี
ใด ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อำนวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนั้น เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผู้อำนวยการจังหวัดทราบ
ทันที  
     (2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อำนวยการ
ท้องถ่ินหลายคน ผู้อำนวยการท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้ง
ผู้อำนวยการท้องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจ้าพนักงานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีต้องเข้าดำเนินการเบ้ืองต้น 
เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำนวยการท้องถ่ินเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน           อันตรายท่ีจะเกิดแก่
บุคคลได้  
         (5) กรณีเจ้าพนกังานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณท่ีเกิด
สาธารณภัยเพ่ือทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระทำได้ต่อเม่ือได้ร้บอนุญาตจาก              เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เม่ือมีผู้อำนวยการอยู่
ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งท่ีทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจ สั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็น แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้า
พน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกล่าว  
    (7) ให้ผู้อำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าท่ีเจ้า
พนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ อปท.) ในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2 .1 ) ก ารปฏิ บั ติ การระยะ ๒ ๔  ช่ั ว โมงแรก  เน้ น การค้นหาผู้ รอดชี วิ ต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ําด่ืม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบ
หาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
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         (2.4)  การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาห ลั งระยะ ๗ ๒  ช่ั ว โมง ข้ึ น ไป  (ห ลั ง ๓  วัน 
ข้ึนไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้าน
การปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความ
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้นตามแบบรายงานเหตุ
ด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
                                (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจข้อมูลสถานท่ี สิ่ง
ท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ี
ปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซ่ึงเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้อง
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  ต่อผู้อยู่ใน
เหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเข้า
พ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย         กู้
ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตําบลจริม 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด. 
โทร 055-818044 

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ ์
  จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม และกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภั ย และประกาศเขตพ้ืน ท่ีการให้ ความช่ วยเหลือฯ ต่อไป            
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด 
โทร.055-818044 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเข้าสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน. 
โทร055-818100 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซ้อน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.คณะผู้บริหาร 
โทร055-818044 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
โทร.055-818044 
 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน/ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
โทร.055-818044 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 
  (๔ ) ในกรณี เกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าท่ีจําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมท้ังรายงานผู้อํานวยการท้องถ่ิน ผู้ อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน/กอง
สาธารณสุข/กองช่าง 
โทร.055-818044 

๘ กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดต้ังข้ึนเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.กองช่าง 
โทร.055-818044 

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ ฝ่ายบริหาร/กอง
ช่าง/งานป้องกัน 
โทร.055-818044 

๑๐ กําหนดและแบ่งโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น......2.......โซน ประกอบด้วย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่..1,2,3,4,5,10,11,12.. มีผู้ใหญ่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่..6,7,8,9,13..มีผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนท่ี 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.ฝ่ายบริหาร 
โทร.055-818044 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ 
อปท.) ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน 
โทร.055-818044 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ให้ความสําคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด งาน
ป้องกัน/กองสาธาณ
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องเข้าพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (๑.๒) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีมีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจําเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนท่ีวิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําด่ืม เครื่องยังชีพท่ีจําเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสําคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น เพ่ือกําหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ท่ีจําเป็นมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให้เพียงพอ 

สุข/กองช่าง 
โทร.055-818044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ สํานักปลัด งาน
ป้องกัน/กอง
สาธารณสุข/กอง
ช่าง/กองคลัง/กอง
การศึกษา/
โรงพยาบาล/ตํารวจ/
ทหารในพ้ืนท่ี 
 
โทร.055-818044 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๓๕ 
 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น้ําด่ืม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ท่ี ได้รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดก้ันช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสําคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบ้ืองต้น อาหาร น้ําด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจชันสูตรเบ้ืองต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและให้บริการ
ทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบ้ืองต้น 
ความต้องการเบ้ืองต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลําดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด งาน
ป้องกัน/กอง
สาธารณสุข/กอง
ช่าง/กองคลัง/กอง
การศึกษา/
โรงพยาบาลท่าปลา/
ตํารวจท่าปล่า/กู้ภัย
จิตอาสา 
 
โทร.055-818044 
 
 
 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อสํานักปลัด งาน
ป้องกัน/กอง
สาธารณสุข/กอง
ช่าง/กองคลัง/กอง
การศึกษา/
โรงพยาบาลท่าปลา/
ตํารวจท่าปล่า/กู้ภัย
จิตอาสา 
. 
โทร.055-818044 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

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

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.ตํารวจท่าปลา 
โทร..055-
499106 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด/กอง
สาธารณสุข/กอง
คลัง/กองการศึกษา 
โทร.055-818044 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ําด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.สํานักปลัด 
โทร.055-818044 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อําเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ําด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน 
สํานักปลัด 
โทร.055-
818044. 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ทําหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.ประชาสัมพันธ์ 
โทร.055-818044 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- กําหนดให้ มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.โรงพยาบาลท่า
ปลา/ตํารวจ/กู้ภัย 
โทร..055-
499070.. 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ี เกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุ ติแล้ว ให้ผู้ อํานวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแล้ว ให้ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน 
สํานักปลัด 
โทร.055-818044 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เม่ือได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นําชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมท้ังประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.งานป้องกัน 
สํานักปลัด. 
โทร.055-818044 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออําเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางพญา
อบต.หาดล้า อบต.น้ําหมัน อบต.ท่าปลา และกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ส่วนอํานวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.......................... 
โทร........................ 

หมายเหตุ  :  การกําหนดส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
และสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   
    ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร เทศบาลตําบลจริม มอบหมายให้...งานป้องกัน 
สํานักปลัด...เป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุ..150.850...เพ่ือใช้เป็นความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกําหนดให้..งานป้องกันสํานักปลัด..
เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน เทศบาลตําบลจริม 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ 
ท่ีจําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่าง
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................หมายเลข
โทรศัพท์............................................................... โทรสาร................................................................... 
 
   ๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

ลําดับท่ี ช่ือหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม 
  ๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้ส่วน
ราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอ
กระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความต่ืนตระหนก โดย
มอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตําบลจริม เป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพ่ือทําหน้าท่ีประสานข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทท่ี
ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

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

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
โทรศัพท์ …055-499096… 

      วิทยุสื่อสาร…150.850… 

กองอํานวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม 
โทรศัพท์/โทรสาร ...055-818044... 
โทรศัพท์/โทรสาร ...055-818044...  
ความถี่วิทยุ  .…150.850….MHz 

 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขา.............-............... 
โทรศัพท์.........-............... 

 

กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  อบต.ท่าปลา 
  โทรศัพท์ 055 -           
   499348... 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 

โทรศัพท์ ...055-
403209.... 

 

กองอํานวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

℡℡℡℡ โทรศัพท์ ..055-417989.... 
℡℡℡℡ วิทยุสื่อสาร ...161.475.... 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อย..ท่าปลา... 

โทรศัพท์ ...055-406048...  
 

สถานีตํารวจภูธร...
ท่าปลา... 

โทรศัพท์...055 -
499106... 
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  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลท่ีบอกถึง
อันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ีการ
ปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพ
หรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
  ๔.5.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าท่ีจําเป็นเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเป็นอันตราย 
ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้บัญชาการ 
ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู้ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจากพ้ืนท่ีอย่างเป็น
ระเบียบ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการอพยพไม่ตํ่ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกําลังเจ้าหน้าท่ีเข้ารักษา
ความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลตําบลจริม กําหนดให้นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. 
เทศบาลตําบลจริม ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบ
ภัย โดยมีปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลจริม /ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านควบคุม กํากับ 
ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ตามคําสั่งของผู้อํานวยการท้องถ่ิน โดยมีปลัดเทศบาลตําบลจริม
และคณะผู้บริหารเป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบั ติต้องประสานการปฏิบั ติและรายงานสถานการณ์ไปยัง
นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เทศบาลตําบลจริม ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ินเบอร์โทรศัพท์087-8426340 
  ๔.6.๒ เม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว 
ยารักษาโรค อาหาร น้ําด่ืม เท่าท่ีจําเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจาก
บ้านเรือนให้นํากระเป๋าท่ีจัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุด
นัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่ พ้ืนท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือผู้นํา
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซ่ึงเป็น
กลุ่มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว้ 
  ๔.6.๔ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสานเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจในท้องท่ีเพ่ือจัดส่งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้า
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สถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนําข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    ผู้อพยพเกิดความกังวล
ต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  ๔.6.๕ ให้หน่วยงานอพยพอํานวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพคลาย
ความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได้แก่ 
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือทําให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
ประสานงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ัง
ประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการ
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดยให้คํานึงถึงแนวทางท่ีในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็นสําคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราว เทศบาลตําบลจริม 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอํานวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพ้ืนท่ีของศูนย์พักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องใช้ ท่ี
จําเป็นแก่การดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕ . จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่ งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก รณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง /  
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. บรรเทาทุกข์เบ้ืองต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๔๒ 
 

 

  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
  กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จะประเมินความเสียหายและ
ความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก           
สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สา
ธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูลความต้องการ 
สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเป็นทุกๆ ด้านท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนท่ีประสบภัย เป็นการ
ระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ใน
การให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ท้ังนี้ จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดําเนินการประเมินความ
เสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูล        
ท่ีได้มาทําการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํารายงาน
สรุปเสนอผู้อํานวยการท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําด่ืม การรักษาพยาบาล 
สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

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

ระยท่ี 0 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบเบ้ืองต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข:์ การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟ้ืนฟูท่ีจําเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพร้อมสําหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูท่ัวไป  

(บทท่ี ๑) 

การประเมินเบ้ืองต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านท้ังผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีจะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเน่ือง ท้ังน้ี  จําเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาดําเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

  ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภ ัยพิบ ัต ิขั ้นต้น ระยะที ่ ๑ 
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(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความเสียหายและความ
ต้องการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม พิจารณาเห็นว่า     
มีความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดําเนินการ    ตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         ผู้
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับ
บริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 
       ๔.๑๐.๒  เทศบาลตําบลจริม หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  ใน
การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     สา
ธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตําบลจริม ให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบ
สิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว ให้
ผู้อํานวยการท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถ่ิน ให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสา
ธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่พ้ืนท่ีอาศัยของ
ตนเองต่อไป 
       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ เทศบาลตําบลจริม ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้อง
ดําเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 
 
  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นําชุมชนหรือ
ผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง จุดอพยพกลับ โดยการ
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จัดระเบียบและลําดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนท่ีอาศัยของตนเอง พร้อมท้ังประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลจริม แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะอพยพมาอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ังกําหนดพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ล่วงหน้า โดยการดําเนินการ
อพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                             

  ๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
       (1) ผู้อํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าท่ีสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้อํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 
       (2) กรณีผู้อำนวยการท้องถ่ินมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีของตน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ 
หรือผู้อำนวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        ความ
เป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซึ่งหมาย
รวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)    โดยมีหลักการสําคัญของการ
ฟ้ืนฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มีส่วน
ร่วมในข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

 
 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จะดําเนินการหลังเกิดภัย 

ดังนี้ 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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  ๕.๑ สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้นภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึง
ระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
เป็นต้น รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูล การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางใน
การสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนด
กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ เทศบาลตําบลจริม สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิด สาธารณ
ภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควร
สํารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให้คํานึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม จัดต้ังคณะทํางาน
ประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการ
เบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบ้ืองต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง             กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และ
บูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม  มีแนวทางปฏิบัติ   การ
ฟ้ืนฟู  ดังนี้ 

       ๑. เทศบาลตําบลจริม สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
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   (๑.๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การ

ช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๒. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คํานึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา 
ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ท่ีอยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๓. เทศบาลตําบลจริม จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  โดย
ประสานกับอําเภอ ท่าปลา และจังหวัด อุตรดิตถ์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและ
ความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   การสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงินงบ
กลางรายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อํานวยการอําเภอ 
ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และ
นายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะส้ัน 
        เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือ

สนองความต้องการท่ีจําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ
ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าข้ึนอีก การ
ประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลจริม เป็นหน่วยงายหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
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   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความ

เสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน

ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซ้อน    ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ท่ี
เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะ
หายกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีท่ี
ต้องอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ ท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดยการ
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑ .๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เป็นการบูรณะท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ ท้ังนี้ ควรให้ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู 
ควรกําหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ เทศบาลตําบลจริม ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย   ปรับ
สภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ เทศบาลตําบลจริม ให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการท่ีได้รับความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ และแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัด อุตรดิตถ์ 
           - ระบบไฟฟ้า 
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    ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุตรดิตถ์ และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ ดําเนินการโดย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนท่ีประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า 
ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               สํานักปลัด เป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ท้ังนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สําหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซ่ึงอาจ

ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม 
โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ให้สามารถรองรับ
สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - สํานักปลัด/กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟ้ืนฟู
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อม
รับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟ้ืนฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การ
ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสานความต้องการท่ียังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

            - กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดําเนินให้มีการบูรณะและการ
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสา
ธารณภัยของท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ การฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสา
ธารณภัยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - สํ านั ก ป ลั ด  เป็ น ห น่ ว ย ห ลั ก ใน ก ารว างแ ผ น แ ล ะ ดํ า เนิ น ป ก ป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการดําเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม 
เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
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๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ เทศบาลตําบลจริม ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน           ท่ี
ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบลจริม เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย หลัง
การเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีได้รับความเสียหาย 
และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านส่ิงแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอ 

          (๓ .๓) ให้หน่วยงาน ท่ี มีหน้า ท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ เทศบาลตําบลจริม ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

เทศบาลตําบลจริม ไปสู่การปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1   ได้

จัดทําข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสา
ธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ท้ังภาค
ราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ลําดับท่ี การดําเนินการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  
ใน พ้ืน ท่ีของตน เอง เพ่ื อสร้างความตระหนักให้ กํานัน  ผู้ ให ญ่ บ้าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้  รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบ
กฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตําบลจริม 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้ มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เทศบาลตําบลจริม อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นกลไก
และเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่
ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การ
ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตําบลจริม 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับ อําเภอท่าปลา และจังหวัด อุตรดิตถ์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อม
การทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจประเมินวิเคราะห์    พ้ืนท่ีเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- เทศบาลตําบลจริม 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม การร่วมฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา   

- เทศบาลตําบลจริม 
- สนง.ปภ.สาขา



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๕๒ 
 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความชํานาญร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- เทศบาลตําบลจริม 
- สํานักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- เทศบาลตําบลจริม 
- สํานักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านวิชาการและการปฏิบั ติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตําบลจริม 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลจริม 

- เทศบาลตําบลจริม 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้ อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้ อํานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนํ าแผนปฏิ บั ติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ      
ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- เทศบาลตําบลจริม 
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
.............................. 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย์  ป ภ . เข ต 
............................. 
- สํานักงานจังหวัด
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

.......................... 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและ
หรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องกําหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือ
เทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และ
หรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดําเนินการใกล้ถึงเป้าหมายท่ีกําหนดแค่ไหนเพียงไร
แล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไปได้ 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ัง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลตําบลจรมิ 
กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
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       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      การ
ขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อํานวยการ
จังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการ
ดําเนินงานต่อไป 

      การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย เทศบาลตําบลจริม ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลตําบลจริม ให้
มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนําสิ่งท่ีได้    มีการคิดค้น
หรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         และการบริการให้มี
ลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ   การติดตามและประเมินผล 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ
เรียนรู้ท้ังก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          การดําเนินการ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) เทศบาลตําบลจริม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และ
การวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญท่ีผ่านมาของ เทศบาลตําบลจริม เพ่ือให้
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผ่านมาของ 
เทศบาลตําบลจริม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลจริม 
       เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน 
หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให้ เทศบาลตําบลจริม พิจารณาทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลจริม พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี 
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