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คํานํา

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาชนมีโอกาส

อยู่ในพ้ืนที่เส่ียงภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก

ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก

การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ

ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่

(องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมือ่เกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่น

เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็น

ภารกิจสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั ภายหลงัจากสถานการณ์สิ้นสดุลง

ดังน้ัน เทศบาลตําบลกกกุง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดําเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน

ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพื้นท่ีข้างเคียง ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ

ภายหลังเกิดภัย ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต

และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม



บทนํา
ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา

ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว
พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทําลายส่ิงแวดล้อม ทําให้
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดท้ังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ

เทศบาลตําบลกกกุง มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด
และผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย เทศบาลตําบลกกกุง จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั พ.ศ. 2550และสอดคล้องกบัแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับ
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบดว้ยการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย ไดแ้ก่ การป้องกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์
รวมท้ังการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการ
จดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑)

แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดําเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตําบลกกกุง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย



สารบัญ

หน้า

แผนที่ เทศบาลตําบลกกกุง

บทนํา

บทท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑

๑.๑ สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลกกกุง ๑

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต ๑

๑.๑.๒ เขตการปกครอง ๑

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา ๑

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ ๑

๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) ๒

๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ําลําคลอง ๒

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย ๒

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย ๒

๑.๒.๒ สถิติภัย ๒

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตําบลกกกุง ๕

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี ๕

บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ๖

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย ๖

๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย ๖

๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ๗

๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ๗

๒.๔.๑ ภาวะปกติ 7

๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) ๘

๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ๙

๒.๕.๑ ระดับนโยบาย ๙

๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ ๙

๒.๖ การจัดตั้งศนูย์ปฏบัิติการฉกุเฉินเทศบาลตําบลกกกุง (เมือ่เกิดหรอืคาดวา่จะเกิดสาธารณภัย) ๑๓

๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๑๓

๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด ๑๓

๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง ๑4

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสงัคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๔



สารบัญ (ต่อ)
หน้า

บทท่ี ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ๑5

๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ๑5

๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ๑6

๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ ๑๖

๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย ๑6

๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 20

๓.๔ การแจ้งเตือนภัย ๒3

๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า ๒3

๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย ๒3

๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย ๒3

๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย ๒4

บทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย ๒5

๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลกกกุง ๒5

๔.๑.๑บทบาทหน้าท่ีภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลกกกุง ๒6

๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง 27

4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 27

4.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 28

๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 29

๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย 29

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ 29

4.3.3 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 30

๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ๓6

๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ๓6

๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ๓6

๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 37

๔.6 การอพยพ 38

4.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 39

๔.8 แนวทางปฏบัิติในการประเมนิความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 39

(Damage and Need Assessment : DANA)



สารบัญ (ต่อ)
หน้า

๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ๔1

๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ๔1

๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค ๔๒

๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย ๔2

๔.๑๑ การอพยพกลับ ๔3

๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔3

๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ๔3

บทท่ี ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย ๔4

๕.1 การดําเนินการหลังเกิดภัย ๔5

๕.2 การฟ้ืนฟู ๔6

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น ๕6

๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว ๕8

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ ๕9

บทท่ี ๖ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕0

ของ เทศบาลตําบลกกกุง ไปสู่การปฏิบัติ

๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕0

ของ เทศบาลตําบลกกกุง ไปสู่การปฏิบัติ

๖.2 การติดตามและประเมินผล ๕2

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล ๕2

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล ๕3

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา ๕3

๖.๔ การทบทวนแผนปฏบัิติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕3

ของ เทศบาลตําบลกกกุง



ภาคผนวก

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต เทศบาลตําบลกกกุง

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด

ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ เทศบาลตําบลกกกุง

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นท่ี
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่เทศบาลตําบลกกกุง
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์

ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลกกกุง
ฌ. แบบสํารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. ตัวอย่างคําสั่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and

Rapid Assessment - MIRA )

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



สารบัญแผนภาพ

หน้า

แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย บทนํา

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ๘

ของ เทศบาลตําบลกกกุง

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย ๑๒

แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓

แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย ๒4

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง ๒5

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ๒7

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกกกุง ๓7

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราวเทศบาลตําบลกกกุง ๔0

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔4



สารบัญตาราง

หน้า

ตารางท่ี ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ๒

ตารางท่ี ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ๓

ตารางท่ี ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของ เทศบาลตําบลกกกุง ๓

ตารางท่ี ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ๔

ตารางท่ี ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของเทศบาลตําบลกกกุง ๔

ตารางท่ี ๑-๖ : ลําดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ๕

ตารางท่ี ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง ๕

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ๖

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี ๑๕

เทศบาลตําบลกกกุง

ตารางท่ี 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศนูย์พักพิงช่ัวคราว 19

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 21

เทศบาลตําบลกกกุง

ตารางท่ี ๔-๑ : การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 41

ตารางท่ี ๔–๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ ๓1

ตารางท่ี ๔-๒ : การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง ๓๓

ตารางท่ี ๖–๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ ๕0



ตัวอย่าง แผนท่ีเขตปกครอง

แผนท่ีเขตปกครอง (ระบุช่ือ อปท.)



บทท่ี 1

ข้อมูลท่ัวไป

๑.๑ สภาพท่ัวไปของ เทศบาลตําบลกกกุง

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตําบลกกกุง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 1 ตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มี

พื้นท่ีประมาณ 28.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ…เทศบาลตําบลเมืองสรวง..

ทิศใต้ ติดต่อกับ…เทศบาลตําบลนาใหญ่..

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ…เทศบาลตําบลหนองหิน..

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ…เทศบาลตําบลคูเมือง…

๑.๑.๒ เขตการปกครอง

เทศบาลตําบลกกกุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านกกกุง

หมู่ที่ 2 บ้านสีสุก

หม่ีที่ 3 บ้านเหล่าหัวภู

หมูที่ 4 บ้านหัวนา

หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง

หมู่ที่ 6 บ้านยางคํา

หมู่ที่ 7 บ้านบัวสูง

หมู่ที่ 8 บ้านบัวเงิน

หมูที่ 9 บ้านดอนดู่

หมูที่ 10 บ้านสนามชัย

หมู่ที่ 11 บ้านกกกุง

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา

เทศบาลตําบลกกกุง มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 4,091 คน

จําแนกเป็นเพศชาย 2,031 คน

เพศหญิง 2,061 คน

จํานวนครัวเรือน 1,092 ครัวเรือน

จํานวนประชากรแฝง ประมาณ..........-............คน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.......พุทธ............. ร้อยละ....100......

ข้อมูล ณ วันท่ี .....1......เดือน เมษายน........พ.ศ.....2560........

(ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของท่ีว่าการอําเภอเมืองสรวง)



๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของ เทศบาลตําบลกกกุง ประมาณร้อยละ....90.......ประกอบอาชีพ

.....เกษตรกรรม............... รองลงมาได้แก่ ด้าน.......รับจ้างท่ัวไป................. ประมาณร้อยละ...10..... เนื่องจาก

สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ...............................

บาท

ท่ีมา : (ข้อมูลแผนพัฒนาตําบลกกกกุง)

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ)

เทศบาลตําบลกกกุง มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง

เทศบาลตําบลคูเมือง และอําเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวง

หมายเลข 215 ถนนสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ

๑.๑.6 แหล่งแม่น้ําลําคลอง

เทศบาลตําบลกกกุง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ไม่มีแม่น้ําสําคัญไหล

ผา่น

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลกกกุง ส่วนใหญ่เกิดภัยจาก

อัคคีภัย และวาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก อากาศแห้งแล้ง ประชาชนมีการเผาวัชพืช และวาตภัยเกิดจากมีพายุ

ฤดูร้อน ตามฤดูกาล และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยท่ีได้รับผลกระทบต่อทรัพย์สิน

เป็นสว่นใหญ่ ไม่มีภัยร้ายแรงถึงข้ันบาดเจ็บหรอืเสยีชวีิต

๑.๒.๒ สถิติภัย

สถานการณ์สาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสร้างความสูญเสีย

ต่อทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้

(1) อุทกภัย



ตารางท่ี ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของเทศบาลตําบลกกกุง (ไม่พบการเกิดอุทกภัย)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย

(หมู่ที/่ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่า

ความเสียหาย

(ล้านบาท)

จํานวน

ครัวเรือน

ที่ประสบภัย

เสียชีวิต

(คน)

สูญหาย

(คน)

บาดเจ็บ

(คน)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

รวม

(ท่ีมา : .............................................. ข้อมูล ณ วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........)

(2) วาตภัย

ตารางท่ี ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตําบลกกกุง

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย

(หมู่ที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า

ความเสียหาย

(ล้านบาท)

จํานวนบา้นเรือน

ทีเ่สียหายทั้งหลัง

(หลัง)

จํานวนบา้นเรือน

ทีเ่สียหายบางส่วน

(หลัง)

๒๕๕๘ 2 บ้านกกกุง - 2 1,500

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒



รวม

(ท่ีมา : เทศบาลตําบลกกกุง....... ข้อมูล ณ วันท่ี.......เดือน.....-...........พ.ศ..2558.....)

(3) ภัยแล้ง

ตารางท่ี ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของเทศบาลตําบลกกกุง

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่

ประสบภัย

(หมู่ที่/

ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า

ความเสียหาย

(ล้านบาท)
จํานวน

ครัวเรือน

ทีป่ระสบภัย

พ้ืนที่

การเกษตร

เสียหาย (ไร่)

จํานวนสัตว์

ที่รับผลกระทบ

(ตวั)

๒๕๕๘

๒๕๕๙ - 8 - 1,124 - 1,251,012

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒ - -

รวม - 8 - 1,124 - 1,251,012

(ท่ีมา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง..... ข้อมูล ณ วันท่ี.......เดือน.พฤศจิกายน....พ.ศ.2559...)



(4) อัคคีภัย

ตารางท่ี ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลตําบลกกกุง (ไม่พบการเกิดอัคคีภัย)

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง

ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย

(หมู่ที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า

ความเสียหาย

(ล้านบาท)

จํานวนบา้นเรือน

ทีป่ระสบภัย

เสียชีวิต

(คน)

บาดเจ็บ

(คน)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

รวม

(ท่ีมา : ......................-........................ ข้อมูล ณ วันท่ี.......เดือน........-........พ.ศ.....-....)

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังปี)

ตารางท่ี ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของเทศบาลตําบลกกกุง (ไม่พบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน)

พ.ศ.
จํานวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ

(ครั้ง)
สถานท่ีเกิดเหตุ

ผลกระทบความเสียหาย

มูลค่าความเสียหาย

(ล้านบาท)

จํานวน

ผู้เสียชีวิต

(คน)

จํานวน

ผู้บาดเจ็บ

(คน)

๒๕๕๘

๒๕๕๙



๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

รวม

(ท่ีมา : ...................-........................... ข้อมูล ณ วันท่ี.......เดือน.......-........พ.ศ.........)

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลกกกุง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้

ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัย สามารถจัดลําดับความเส่ียงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ ดังนี้

ตารางท่ี ๑-๖ : ลําดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง

ลําดับ

ความเสี่ยงภัย

ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย

1 ภัยแล้ง เช่น ภัยแล้งตามฤดูกาล ,เกิดภาวะฝนท้ิงช่วง, น้ําในลําห้วยแห้งขอด

2 วาตภัย เช่น วาตภัยจากพายุฤดูร้อน

3 อัคคีภัย เช่น อากาศแห้งแล้ง, ประชาชนเผาวัชพืช

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจําในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง จึงทําให้เทศบาลตําบลกกกุง สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย

อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยคร้ังมากขึ้น ซึ่งการ

คาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น

เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน



ตารางท่ี ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง

เพื่อเปน็แนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัไว้ลว่งหน้า เทศบาลตําบลกกกุง

จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ดังนี้

ภัย/เดือน
ระยะเวลาที่เกิดภัย

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

อุทกภัย

ภัยแล้ง ฤดู

แล้ง

พายุฤดู

ร้อน

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน ปีใหม่

อุบัติเหตุ

ทางถนน
ปีใหม่ สงกรานต์ ปีใหม่

ภัยหนาว

(สามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี)

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดท้ังปี



บทท่ี ๒

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสําคัญมากข้ึนกับ การ

ดําเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk

Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)

ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้

เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย แก่

ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภยัทางอากาศ และการก่อวนิาศกรรมด้วย”

๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย

ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง

ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ใช้

ดุลยพนิิจในการตดัสนิใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เปน็หลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๐

ระดับ การจัดการ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น ควบคุมและส่ังการ

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ



ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

ท่ีมา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตําบลกกกุง นายกเทศมนตรีตําบลกก

กุง ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะ

เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีโดยเร็วเป็นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับ

ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยาย

ความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอําเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัย

จากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป

๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ การ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น โดย

การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศ โดยใหท้้องถ่ิน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยนําไปสู่

การพัฒนา ที่ย่ังยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้น

เร็วท่ัว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ จัดการกบั

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่ม

ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ

การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนทุกรูปแบบ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม

และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ท่ี

ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตาม

ความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อม

สร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

เป็นการพัฒนาศกัยภาพการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดย

การจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ ความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย

คํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสําคัญ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. 2560 ฉบับนี้

มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ใน

ชวีิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถทําให้ชุมชนของตน

มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน

๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ....เทศบาลตําบลกกกุง….... มีท่ีมาจาก 2

แหล่งงบประมาณ ได้แก่

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลตําบลกกกุง

(๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ)

๒.๔.๑ ภาวะปกติ

(๑) เทศบาลตําบลกกกุง จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. .2560 โดยกําหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้



- แผนและขั้นตอนของ เทศบาลตําบลกกกุง ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณ

หรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย

- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ เพื่อ

ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง

(๒) เทศบาลตําบลกกกุง ต้ังงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน

๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

เทศบาลตําบลกกกุง นําเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา

/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรก ท้ังน้ี หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรอืงบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งใช้จ่าย ไปตั้ง

เป็นงบประมาณสําหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการ

ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตําบล พ.

ศ. ๒๕๔๓

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลกกกุง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณอื่นๆ

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ

แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั ง ไ ม่มี

ความจําเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ

สําหรับจ่ายเพ่ิมเติม

งบกลางประเภทเงินสํารองจ่าย

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย



๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ใน

เทศบาลตําบลกกกุง จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอํานวยการ ควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติต้ังแต่

ระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ต้องมีการเชื่อมโยงและ

รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ

และระดับจังหวัดด้วย

๒.๕.๑ ระดับนโยบาย

(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)

มีหน้าที่กําหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

มีหน้าท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

มีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗ แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ

(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

ทําหน้าที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน การ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัด

กระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

(๒) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการ มีความ

รับผิดชอบ ดังนี้



(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ

(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้

บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อ

ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นการประกอบกําลังในการ

เริ่มปฏิบัติการ

(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสา

ธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่

ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้ง

เตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับใน

กรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)

ทั้งน้ี ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน้าที่เป็นส่วนหน่ึงใน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น การ

จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)

(๓) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)

ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการ

(๔) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน การ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

(๕) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)

ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ



(๖) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ี

ประกอบด้วย

(๖.๑) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมอืงพัทยา)

ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

เผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง

พัทยาให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด และผู้อํานวยการ

อําเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบลกกกุง ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื้นท่ีอื่นเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายก

เมืองพัทยา เป็นผู้อํานวยการ

(๖.๒) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทต.)

ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

ตําบลกกกุง ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมืองสรวง รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการ

อําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นท่ีอื่นเมื่อได้รับ การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลกกกุง เป็น

ผู้อํานวยการ

(๖.๓) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล

(กอปภ.อบต.) ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสา

ธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าท่ี

ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลคูเมือง หรือเขตพ้ืนที่อื่นเม่ือได้รับการร้องขอ โดย

มีนายกเทศมนตรีตําบลกกกุง เป็นผู้อํานวยการ

การจัดการในภาวะฉกุเฉิน (รายละเอียดการปฏบิตัิปรากฏตามบทท่ี ๔การปฏบิตัิขณะเกิดภัย)

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จดัตัง้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเปน็ผู้ควบคุมและส่ัง

การ เพื่อทําหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสา

ธารณภัยในพื้นท่ี พร้อมทั้งให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอในเขตพื้นท่ี นายอําเภอเมืองสรวง ทราบทันที

หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภยั

ได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา



ธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ (กอปภ.อ.)

ผู้อํานวยการอําเภอ
(นายอําเภอ)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด (กอปภ.จ.)

ผู้อํานวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

รองผู้อํานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(นายกเมืองพัทยา)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(ปลัดเมืองพัทยา)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(นายกเทศมนตรี)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน
(ปลัดเทศบาล)

นายกรัฐมนตรี

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

ผู้อํานวยการกลาง

(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

รองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อํานวยการเขต)

แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย



๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

บทบาทภารกิจ

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ตําบลกกกุง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง เพื่อทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า

สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี ท่ี

รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณี ไม่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก กองอํานวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอ โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ควบคุมและสัง่การ

ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

(ไม่เกิดสาธารณภัย) (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด

(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน

สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ

(2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจาก กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ

๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง

ผู้อํานวยการท้องถิ่น

นายกเทศมนตรตํีาบลกกกุง

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทศบาลตําบลกกกุง

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลกกกุง

ผู้อํานวยการท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตําบลกกกุง

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑



(1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีของ เทศบาลตําบลกกกุง และสาธารณภัยมีความ

รุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน เทศบาลตําบลกกกุง รายงานผู้อํานวยการอําเภอ พร้อมทั้ง

ประสาน กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคูเมือง ให้สนับสนุน การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลตําบลกกกุง ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือ

ใกล้เคียง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นเทศบาลตําบลกกกุง ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนท่ี

ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เทศบาลตําบลกกกุง

กับ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วม

ระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยน้ันๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ

สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อํานวยการ

จังหวัดกับหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพ้ืนที่ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของ

หน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง เป็นศูนย์กลางในการ

ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน ส่ังการ รายงาน การ

ปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง เพื่อร่วม

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ

(๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล ใน

จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ เทศบาลตําบลกกกุง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้

(๓) เทศบาลตําบลกกกุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ร่วมกับองค์การ

สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ

(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง แจ้ง

หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย



(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก เทศบาลตําบลกกกุง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น

ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว ท่ี

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง หรือผู้อํานวยการท้องถ่ิน เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ

(๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นท่ีรองรับการอพยพ

ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งลําเลียง

ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ี

ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลกกกุง

(ไม่มีองค์กรสาธารณกุศล)

ลําดบัท่ี รายนามภาคประชาสังคม

และองค์การสาธารณกุศล

โทรศพัท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

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

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

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

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

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

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

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

บทท่ี 3

การปฏิบัติก่อนเกิดภัย



๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ฉบับนี้

มุ่งดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสําคัญในการลดความเส่ียงจากสา

ธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวทางในการ

ดําเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบ

ทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและผลกระทบ

ของสาธารณภัย เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้

เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา โดยมีเป้าหมาย

ในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย

3.2.1 นิยามความเส่ียง

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําให้เกิด

ความสูญเสียต่อชวีิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชมุชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใดเวลา

หนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเส่ียง ได้แก่ ภัย ความ

ล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)

ศักยภาพ (Capacity)

การวิ เคราะห์ความเ ส่ี ยง , การประ เมินความเ ส่ียง (Risk Assessment) หมายถึ ง

กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยท่ีเกิดขึ้นและประเมินสภาวะ

การเปิดรับต่อความเส่ียง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือ

ของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น

ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเส่ียงอย่างมีระบบ

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามาซ่ึง

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ

องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย



ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําให้ชุมชนหรือสังคมขาด

ความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจาก

ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็น

ปัจจัยท่ีทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ข้ันตอน ได้แก่

ขัน้ที่ ๑ การทําความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมนิความเส่ียง และพิจารณาถึงข้อมลูในอดตี ขัน้

ท่ี ๒ การประเมินภยั ข้ันท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม ข้ันท่ี ๔ การวเิคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ข้ันที่

๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง ในการ

จัดการและลดความเส่ียง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียงจากสา

ธารณภัย

ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จัดทีมประเมิน

ความเส่ียงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสํารวจพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัย และ

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบ การ

ตัดสินใจส่ังการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกําจัดความเส่ียง (การป้องกันหรือ

หลีกเล่ียง) (๒) การแก้ไขปญัหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสา

ธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง

ทั้งน้ี ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี

แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑

ตารางท่ี ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ

อทุกภยั



ประเภท

ของภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ

การป้องกัน

/หลีกเลี่ยง

การลดผลกระทบ การเตรียม

ความพร้อม

การถ่ายโอน

หรือแบ่งปัน

ความเสี่ยง

แผ่นดินไหว

(ตัวอย่าง)

ย้าย

สิ่งก่อสร้าง

และ

โครงสร้างที่

เปราะ บาง

ท้ังหมดจาก

บริเวณพื้นท่ี

เสี่ยงสูง ซ่ึง

จะได้รับผล

กระทบจาก

แรงสั่น และ

บริเวณเสี่ยง

ต่อทราย

เดือดหรือ

ทรายเหลว

ใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่ทนต่อ

แผ่นดินไหว ออกกฎหมายควบคุม

สิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซมและเสริมความ

แข็งแรงอาคาร การวางแผนการใช้ท่ีดิน

โดยคํานึงถึง ความเส่ียง

การวางแผนเฉพาะ

กิจฉุกเฉิน

ซ่ึงครอบคลุมท้ัง

บริเวณการเฝ้าระวัง

แผ่นดินไหว

การซ้อมรับมือ

แผ่นดินไหว

การจัดเตรียม

สิ่งของยังชีพและ

สิ่งของสํารองจ่าย

การฝึกทีมค้นหา

และช่วยเหลือ

การให้ความรู้แก่

ประชาชน

ประกันความ

เสี่ยงจาก

แผ่นดินไหว การ

รวมกลุ่ม

ความเส่ียง

เงินทุนสําหรับ

ซ่อมสร้าง และ

กองทุน ออม

ทรัพย์ชุมชน

สําหรับการซ่อม

สร้างและฟ้ืน

สภาพ

พายุโซน

ร้อน

และอุทกภัย

(ตัวอย่าง)

ย้ายชุมชนท่ี

สุ่มเสี่ยงออก

ห่างจาก

ชายฝั่งและ

เส้นทางพายุ

รวมถึง

บริเวณพื้นท่ี

ต่ําซ่ึงเสี่ยง

ต่ออุทกภัย

ก่อสร้างแนวกําบังลมหรือใช้พื้นท่ี ทาง

ธรรมชาติ ในการลดแรงลม ก่อสร้าง

คันดินหรือเข่ือนหรือกําแพงคล่ืน และอ่ืนๆ

เป็นแนวกั้นน้ํา ยกอาคารให้บริเวณ

เสี่ยงต่อน้ําท่วม อยู่เหนือระดับน้ํา ท่ี

คาดการณ์ไว้ ใช้แนวกําบังธรรมชาติ เช่น

ป่าชายเลน วางแผนท่ีดิน เป็นต้น

การเฝ้าระวัง

การพยากรณ์

การเตือนภัย

ล่วงหน้าสําหรับ

พายุไต้ฝุ่น

การเตือนภัยน้ํา

ท่วมล่วงหน้า

การจัดการและ

การวางแผนอพยพ

การจัดเตรียม

สิ่งของยังชีพ

ประกันความ

เสี่ยงอุทกภัย

ประกันผลผลิต

จากภัยพิบัติ

เงินทุนเพ่ือการ

ซ่อมซ่อมสร้าง

หรือกองทุนออม

ทรัพย์ของชุมชน

สําหรับการซ่อม

สร้างโครงการ

รับซ้ือบ้านใน



ประเภท

ของภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ

การป้องกัน

/หลีกเลี่ยง

การลดผลกระทบ การเตรียม

ความพร้อม

การถ่ายโอน

หรือแบ่งปัน

ความเสี่ยง

การหาท่ีหลบพายุ

ไต้ฝุ่นและกําหนด

ศูนย์อพยพฉุกเฉิน

พื้นท่ีน้ําท่วมถึง

รายละเอียดเรื่ องการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ ท่ี

www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ ส่วน

นโยบายภัยธรรมชาติ

๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย

เม่ือมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทําให้ทราบถึง

พ้ืนที่เส่ียงภัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเส่ียง

จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นําไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างย่ังยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ รู้รับ

ปรับตัวในการรับมือกบัสถานการณส์าธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กําหนด

จากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของพื้นที่หน่ึงๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัย

ท่ีสามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

เทศบาลตําบลกกกุง รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบลกกกุง ซ่ึงมี

หมู่บ้านที่เป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัย และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/         ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/         ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ


ประเภทของ

ภัย

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีทําให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนงาน/โครงการ

การลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย
เส่ียงสูง เส่ียง

ปานกลาง

เส่ียงต่ํา

อุทกภัย หมู่ที.่.... หมู่ที.่.... หมู่ที.่.1-

11

สภาพอากาศ -

ภัยแล้ง หมู่ที.่.... หมู่ที.่1-11.... หมู่ที.่.... สภาพอากาศ โครงการของรัฐบาล

วาตภัย หมู่ที.่.... หมู่ที.่.1-11... หมู่ที.่.... ฤดูกาล

อัคคีภัย หมู่ที.่.... หมู่ที.่.... หมู่ที.่1-

11

สภาพแวดล้อม การอบรมแผนหนีไฟ

สารเคมีและ

วัตถุอันตราย

หมู่ที.่.... หมู่ที.่.... หมู่ที.่.1-

11..

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ใ ช้

สารเคมีของเกษตรกร

การให้ความรู้ของจนท.

เกษตร

๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย

๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ

เน่ืองจากเทศบาลตําบลกกกุง) มีพ้ืนที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก วาตภัย

เป็นต้น ตามท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทท่ี ๑) จึงให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

(๑) ด้านโครงสร้าง

เทศบาลตําบลกกกุง ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้ว

และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลกกกุง ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาทิ อาคาร เขื่อน กําแพง ประตูระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกําลังบํารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) ข้ึน เพื่อใช้ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี

(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง

การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตําบลกกกุง ได้มีการดําเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี กับ

หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ

ภัยต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น



(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล

สถิติภัย และหาปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง การลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย

การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย

โดย เทศบาลตําบลกกกุง มีการดําเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง ใน

การป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเส่ียงภัยของชุมชน

และเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่

หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในรูปแบบ

อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน

และบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทําให้ทราบจุดบกพร่องและ

ช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็น

ของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จะมี

การประสานและสัง่การอํานวยการใหชุ้มชน/หมู่บ้าน ดําเนินการฝกึการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณา

การอย่างสม่ําเสมอ

(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์



(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมท้ังประสาน

การปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง

(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์

และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย

(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ถึง

ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและความ

สับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสําคัญกับผู้ท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทั้งนี้ ความถี่

ของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย

(๓.๔) จัดให้ มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณธ์รรมชาติท่ี

มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน

การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย

รวมท้ังทําหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลกก แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณจ์ากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน

(๔) การเตรียมการอพยพ

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง มีแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้

(๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี

สาระสําคัญประกอบด้วย จํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขต

พื้นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การ

กําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียม

พาหนะ น้ํามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ



(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ

(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง มีแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้

(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว

(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง

ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อํานวยการ

โรงเรียน

(๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นข้ันต่ําของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอื่นๆ

(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จําเป็น

(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จะจัดทํา

โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจําศูนย์เตรียมพร้อมป้องกนัภัยประจําชุมชน/หมู่บ้าน ทีม่ีความพร้อมเป็น

ลําดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้

(๖.๑) เพือ่ให้ประชาชน/ชมุชนไดเ้รยีนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาตแิละลกัษณะของภยั

(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถงึขัน้ตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อ

ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น

(๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้ เมื่อ

เกิดสาธารณภัย

(๗) แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)

แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ใน

สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ ไม่สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทําแผนการบริหาร

ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหน่วยงานหรือ

องค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะ

ปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ืองรองรับไว้ต้ังแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบ



ต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้สามารถ

รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติตาม

ระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน

หรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้

(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง

(๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเส่ียงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/

อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ

(๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง

(๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตงิาน เช่น ทมีอพยพทีมปฐมพยาบาล ทีม

กู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ

- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

- การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์

- ข้ันตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต

ฯลฯ

๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน

ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจาก สา

ธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณ

ภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงสา

ธารณภัยของชุมชน ดังนี้

(๑) การทําความเข้าใจเรื่องการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน เพ่ือ

วิเคราะห์ความเส่ียงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทําเป็น แผนลด

ความเส่ียงภัยของชุมชน

(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย



(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด สา

ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง

(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง

และอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม

(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี

ศักยภาพมากขึ้น

(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา

ธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ําท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นท่ีแก้มลิงเพื่อพักน้ํา เป็นต้น

(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเป็นก่อนท่ีจะเกิดสาธารณภัย

๓.๕ การแจ้งเตือนภัย

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยให้

เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอํานวยการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูล

แจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน

๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า

เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยง

ไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ํา

กว่า ๑๒๐ ชั่วโมง

๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย

(๑) เม่ือมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นท่ี อาจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ํา

กว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้

(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ท่ีจะเกิดสาธารณภัย

(๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย

(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ให้นําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย



(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย

(๒.๑) แจง้เตือนภยัผ่านผู้นําชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชมุชน/หมู่บ้าน

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศพัทม์ือถือ หอกระจายขา่ว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบ

มือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสญัญาณเสยีงท่ีกําหนดให้เป็นสัญญาณเตอืนภยัประจําตําบลหรอืหมู่บ้าน ฯลฯ

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว้ ซึ่ง เทศบาลตําบลกกกุง ได้นําระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภท

ของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่

ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ

สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

กําลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และ

ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด

สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้ม ท่ี

สถานการณ์จะรุนแรงมากข้ึน ให้จัดเตรียมความพร้อม รับ

สถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา

สีนํ้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล

ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง

สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เป็นประจํา

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย

เฝ้าระวัง

ติดตาม

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน

การแจ้งเตือน

ล่วงหน้า
การแจ้งเตือนภัย การรับมือ

และอพยพ

• เฝ้าระวังสถานการณ์ • หน่วยงานเฝ้าระวัง • คาดว่าผลกระทบ • อพยพ



ข้อมูล/ความต้องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จัดชุดเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย เพื่อ

เป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้นําหมู่บ้าน รวมท้ังอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และ

ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอํานวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ทางโทรศัพท์หมายเลข...........043 611055..วิทยุสื่ อสาร

ความถ่ี...156.125.........MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข...........................-..........................................

(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอและจังหวัดทาง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร..043-597071.......) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

และวิทยุส่ือสาร ความถ่ี..........152.625....MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข..043-597071..................

บทท่ี ๔

การปฏิบัติขณะเกิดภัย



๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลกกกุง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นข้ึน โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ

เพื่อทําหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกดิข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสูภ่าวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุก

ขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให้ขอรับ การ

สนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง)

และ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบั ติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง แบ่งออกเป็น ๓

ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษา 2 ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง



แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ผู้อํานวยการท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุนส่วนอํานวยการ

- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล

การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน

สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานส่งกําลังบํารุง
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต

ฯลฯ

- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมิน

สถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้า

ระวัง และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้

การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.

- งานธุรการ
ฯลฯ

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ท่ี
จําเป็น

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- งานบริการสังคม
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญชี
- งานรับบริจาค
- งานพลังงาน เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง

ฯลฯ
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ช่ัวคราว
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน



หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดยยึด

หลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง มีดังนี้

(1) คณะที่ป รึกษา/ผู้ เ ช่ียวชาญ มีหน้าที่ ใ ห้ข้อ เสนอแนะ คําแนะนํา ข้อ มูล

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย

ที่เกิดขึ้น โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อํานวยการ

ท้องถิ่นเห็นสมควร

(2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ

เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบตัิการทางจิตวทิยามวลชน

(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ

ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และ

สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย

กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต

(4) ส่วนอํานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้ง

เตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะ

ฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดําเนินการ

พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง ฯลฯ

(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้

(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านท่ีจําเป็น เพื่อให้การจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้น ท่ีประสบภัย ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน

(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ

บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ

ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพท่ี ๔-

2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลกกกุง



- ผู้เช่ียวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
- ผู้อํานวยการโรงเรียนในพื้นที่
- ผู้นําชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
- ฯลฯ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสา

ธารณภัยในพื้นท่ี

๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย

ผู้อํานวยการท้องถิ่น

ส่วนปฏิบัติการ

- รองนายก คนที่ ..1.....
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย
- กองช่าง/ส่วนโยธา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล
- กํานัน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี...1-4..........
- สมาชิกสภา เทศบาล ...
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

ส่วนสนับสนุนส่วนอํานวยการ

- ปลัดเทศบาล.................
- สํานักปลัดเทศบาล ทต. ......
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี...5-8.......
- สมาชิกสภา เทศบาล ...
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

- รองนายก คนที่ ..2......
- กองสวัสดิการและสังคม
- สํานักการศึกษา
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม
- กองคลัง
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี..9-11.......
- สมาชิกสภา เทศบาล .....
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.

/ตํารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นําชุมชน

ฯลฯ

- กองวิชาการและแผนงาน
(เทศบาล)

- สํานักปลัด ทต.
(งานประชาสัมพันธ์)

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม



เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้อํานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาด

เล็ก เทศบาลตําบลกกกุง และอําเภอเมืองสรวง และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น

เม่ือผู้อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ น้ันในฐานะ

ผู้อํานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด และ

ผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี

ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อํานวยการ

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่น้ันเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ้งให้

ผู้อํานวยการอําเภอและผู้อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อํานวยการท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีของตน

ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอ หรือผู้อํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว

(๔) ในกรณีท่ีพื้นที่ท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อํานวยการ

ท้องถิ่นหลายคน ผู้อํานวยการท้องถิ่นคนหน่ึงคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว

(๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีใด ให้

เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะ

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และ

ให้นําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลําดับ

แรกๆ

(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ

รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อํานวยการท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให้



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในเขตพื้นท่ีอําเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบ

สาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว

ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ

๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นน้ันเป็น ภัย

พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย แก่ผู้ใด ให้

เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

ดําเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มี

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอหรือ

ก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอําเภอหรือ ก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและให้ความ

ช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

ในแต่ละพื้นท่ีที่รับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ีที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น

๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

4.๔.1 หลักการปฏิบัติ

(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าท่ี

เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอในพื้นท่ีที่เกิด

ภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ

(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้

(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ

รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ

(2.2) การปฏบัิตกิารระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชวีิต

และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค

เครื่องครัว



(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต

การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล

การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ

(2.4) การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน

ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย

ทรพัย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปล่ียนกําลังพลเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ

เทศบาลตําบลกกกุง ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย

กําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ี

เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน

ให้ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านสถานการณ์ สา

ธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จําเป็น โดย

คํานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตาม

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภยั แลว้รายงานตอ่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๒.๑) นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวเิคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดท่ีีสุดและมีความเสี่ยงน้อยท่ีสดุ

(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับการ

สนับสนุนเพ่ิมเติม

(๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจข้อมูล

สถานที่ ส่ิงที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล ให้

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนดพื้นท่ีอันตราย พื้นท่ี

ปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซ่ึงเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย

(๒.๕) การส่ังการ ผู้ส่ังการต้องเปน็คนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ การส่ัง

การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว

ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผูบ้ัญชาการเหตกุารณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัตแิละภายหลงัเสร็จสิ้นภารกิจ



(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์

(๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)

เทศบาลตําบลกกกุง กําหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง (การจัดการสาธารณ
ภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง มีอํานาจในการ
ควบคุม ส่ังการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นท่ี เทศบาลตําบลกกกุง ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมาก และผู้อํานวยการ
จังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกกกุง เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง
(ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน เทศบาลตําบลกกกุง จะรับข้อสั่งการจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกํ้าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางท่ี ๔-๑

ตารางท่ี ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่

ระดับการจัดการ

สาธารณภัย

องค์กรรับผิดชอบ

การจัดการสาธารณภัย

ในภาวะปกติ

องค์กรรับผิดชอบ

ในภาวะฉุกเฉิน

(เม่ือเกิด

หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)

ผู้บัญชาการ

(ผู้มีอํานาจ

ตามกฎหมาย)

ระดับ ๑

(อําเภอ/เทศบาล

เข้าควบคุมสถานการณ์)

กองอํานวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี

- กอปภ.ทต. .........1.......แห่ง

กองอํานวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

(กอปภ.อ.) จํานวน....1....แห่ง

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน

โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ

(ศบก.อ.) จํานวน.......1......แห่ง

โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง

ผู้อํานวยการ

ท้องถิ่น

ผู้อํานวยการ

อําเภอ

(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต



- กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ใหผู้้ที่ไม่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบเข้า

พื้นท่ีประสบภัย

- สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยส่ังใช้หน่วย กู้ชีพ

กู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย

- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจดัหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใชใ้นการกู้ภัย

ตารางท่ี ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง

ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

๑ จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วนอํานวยการ 043-611055

๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง และกอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ีประสบ

สาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป

จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๓ ออกสํารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ์

จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเข้าสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน

รับมือกับสถานการณ์ภัย

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ

แก้ปัญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ

ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ

พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซํ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยท่ีมี

ความซับซ้อน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๕ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอํานวยการ 043-611055



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

๖ แจ้งเตือนประชาชน

(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด

(๒) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง

โดยส่ือ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ

ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น

(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย

บ่งบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ

ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย

จะส้ินสุด

(๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เค ร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัย

ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน

ภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๗ อพยพผู้ประสบภัย

กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น

จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อํานวยการท้องถ่ิน ผู้อํานวยการอําเภอ

ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055

๘ กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)

เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ

ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)

ท่ีได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ส่วนสนับสนุน 043-611055



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร มายังจุด

รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24

ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย

(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง

จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ

พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย

๑๐ กําหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ

ออกเป็น.............โซน ประกอบด้วย

โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย หมู่.....1-4..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่..1-4........

รับผิดชอบพื้นท่ี

โซนท่ี ๒ ประกอบด้วย หมู่.....5-8..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่....5-8......

รับผิดชอบพื้นท่ี

โซนท่ี ๓ ประกอบด้วย หมู่....9-11..... มีผู้ใหญ่บ้านหมู่...9-11.....

รับผิดชอบพื้นท่ี

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย

สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย เพื่อควบคุม

สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055

ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน

เข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง ก่อนรับมอบ

ภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้า

สนับสนุนจัดการสาธารณภัย

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

๑๒ การเผชิญเหตุ

(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสําคัญในการค้นหา

ผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้

(๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่

และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด

(๑.๒) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

ดังนี้

(๑.๒.๑) ส่ังการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน

ในพื้นท่ีประสบภัย

(๑.๒.๒) ส่ังการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เคร่ืองจักร

ท่ีจําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย

(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจําเป็นของ

สถานการณ์ภัย

(๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นท่ี

โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์

จากหน่วยงานทหารหรือตํารวจในพื้นท่ี หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยท่ีบ้านเรือน

เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว

พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ

(๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง

ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี

ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา

อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําด่ืม เครื่องยังชีพที่จําเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง

(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสําคัญ

ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนย์พักพิง

ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค

เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือกําหนด

มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทําบัญชี

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์

ท่ีจําเป็นมายังพื้นท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให้เพียงพอ

(๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น้ําดื่ม

เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว

(๒ .๔) ตรวจสอบเ ส้นทางคมนาคมท่ีไ ด้รับความเสียหายจาก

สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร

ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย

ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย

(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นท่ีประสบภัย

และศูนย์พักพิงชั่วคราว



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล

ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิตได้

(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสําคัญ

กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง

แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์

เบื้องต้น อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์

เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม

ข้อมูลท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

(๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทาง

การแพทย์

(๓.๓) การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน

การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบ้ืองต้น

ความต้องการเบื้องต้น

(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน

การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลําดับแรกก่อน

การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ

ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ

ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้

ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

๑๓ ปกป้องสถานท่ีสําคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง

โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา เป็นตน้

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)

รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐

ส่วนสนับสนุน 043-611055

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยส่ีที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

เช่น อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นท่ีประสบภัย

ส่วนสนับสนุน 043-611055

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ีสํารวจและจัดทําข้อมูลความต้องการของ

ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อําเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ

สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น

ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ

กําจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)

ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

เพื่อทําหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนิน

กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ

เข้าถึงข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ

สําหรับส่ือข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกล่ันกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ

กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง

โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสาน

ข้อมูลร่วม

ศนูย์ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ร่วม

043-611055

๑๘ - กรณมีีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคลให้เปน็ไปตาม

อํานาจหน้าที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055



ลําดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่

รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่

(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- กําหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ

เคลื่อนย้ายศพ หรอืนําศพไปตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย

ท่ีเก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ียุติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงาน

สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ

หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ดําเนินการอพยพ

ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ

เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา

ชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ

กลับไปสู่ท่ีอยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ

พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ

ส่วนปฏิบัติการ 043-611055

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย

ซํ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออําเภอ

ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง และกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอเพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนอํานวยการ 043-611055

๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน



การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร เทศบาลตําบลกกกุง มอบหมายให้...

จนท.ป้องกันฯ.............เป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ.....156.125 MHZ.........เพื่อใช้เป็นความถ่ีวิทยุกลาง

สําหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกําหนดให้.....

จนท.ป้องกันฯ...........เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในเทศบาลตําบลกกกุง

๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(๑) จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบส่ือสารหลัก ระบบส่ือสารรอง และ

ระบบสื่อสารอื่นๆ ท่ีจําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้

ตามปกติโดยเร็วอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี

(๒) ใช้โครงข่ายส่ือสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุส่ือสารเป็นหน่วยงานหลัก

หน่วยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่.........งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย.......หมายเลขโทรศัพท์......043-611055..... โทรสาร.........043-611055...................

๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ (ไม่ปรากฏ)

ลําดับที่ ช่ือหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ

1

2

3

กองอํานวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด

 โทรศัพท์ ..043-512955...........

 โทรสาร ....043-512955............



แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล

โทรศัพท์ ..............-....................

โทรสาร …….……-…..…………….

กองอํานวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

โทรศัพท์ ……043-597071…….

โทรสาร ………043-597071……

กองอํานวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

โทรศัพท/์โทรสาร .043-611055.......

โทรศัพท/์โทรสาร 043-611055...........

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาอําเภอเมืองสรวง

โทรศัพท์..043-

511513....

กองอํานวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลคูเมือง

โทรศัพท์..043-

501851

องค์กรภาคเอกชน

มูลนิธิร่วมกตัญญู

โทรศัพท์ .................-

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

การไฟฟ้าภูมิภาค

สาขาย่อยอําเภอเมืองสรวง...

โทรศัพท์ .043-597110....

สถานตํีารวจภูธร

....เมืองสรวง….

โทรศัพท.์043-

597081



เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้

ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ

หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก

โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตําบลกกกุง เป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้

๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่ง

อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง

และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าท่ี

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม

๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน

อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด

๔.๖.๓ ดําเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ท่ีประสบภัยและพื้นท่ีข้างเคียง โดย

สื่อ ข่ายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร

โข่ง เป็นต้น

๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่

บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม

พื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ

อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัย

จะส้ินสุด

๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี

๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลกกกุง แจ้งข้อมูลข่าวสาร

และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ

๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การส่ือสาร เคร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้

สญัลกัษณ์การเตือนภัย เชน่ ธง นกหวดี หรือการเตือนภัยอื่นท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แลว้

๔.๗ การอพยพ



เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้น จะ

เป็นอันตราย ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้

บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นท่ี

อย่างเป็นระเบียบ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการอพยพไม่ต่ํากว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองกําลัง

เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตาม

ข้ันตอน ดังนี้

๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ

(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต เทศบาลตําบลกกกุง กําหนดใหน้ายกเทศมนตรีตําบล

กกกุง ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก

พื้นท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลตําบลกกกุง ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย

(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้

ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา เทศบาล

ตําบลกกกุง เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี

ตําบลกกกุง ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน เบอร์โทรศัพท์..087-2196880.........

๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับ การ

อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม

เท่าท่ีจําเป็น รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิด

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว

๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางท่ีจะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ

ยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือผู้นํา

หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ่ง

ประเภทของบุคคลตามลําดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซ่ึงเป็น

กลุ่มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว้

๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี้

(๑) ทําความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย

(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น

(๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจํานวนผู้อพยพท่ียังติดค้าง อยู่

ภายในพื้นท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

(๔) จัดพื้นท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน



(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผู้อพยพ

๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน

เจ้าหน้าท่ีตํารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้า

สถานการณ์ล่อแหลมมีความเส่ียง ควรงดออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลัง

เสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนําข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้ ผู้อพยพเกิดความกังวล

ต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน

๔.๗.๖ จัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอํานวย ความ

สะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก

สุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก

ส่ือทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้

อพยพคลายความวิตกกังวล

๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ

(Damage and Need Assessment : DANA)

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จะประเมินความ

เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย ท่ี

เกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี

เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ เพื่อ

รวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเป็นทุกๆ ด้าน ทั้ง

ผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงแวดล้อม ลําดับความสําคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ทัน

ต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที เมื่อ

ภาวะฉุกเฉินส้ินสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่

ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ

อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา

ดําเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน

เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูล ท่ี

ได้มาทําการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํารายงาน



สรุปเสนอผู้อํานวยการท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง รวมถึงการขอรับ

ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ําดื่ม การ

รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลอืด้านสขุภาวะ ท่ีพกัพงิ อปุกรณ์ยังชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ

(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น

ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)

๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค

หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกกกุง พิจารณาเห็นว่า มี

ความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ดําเนินการ ตาม

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ ผู้

ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.

ศ. ๒๕๒๖

(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ของ

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้

๔.๙.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของ

บริจาค

๔.๙.๒ เทศบาลตําบลกกกุง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดระเบียบ

การเก็บรักษาเงินบริจาคและส่ิงของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของ

บริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค

๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล ใน

การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

กรณีท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ สา

ธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง



๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง ให้

ได้ผลดี จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได้แก่

(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย

(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก

(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทําให้มีสุขภาพจิตท่ีดี

(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก

ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตัง้ของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจยัในการพจิารณา ดังนี้

ตารางท่ี ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศนูย์พักพิงช่ัวคราว

ประเด็น ข้อพิจารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว

การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)

สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพื้นท่ี

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ท้ังการประปา

สุขาภิบาล และการจัดการขยะ

- ระบบไฟฟ้าเป็นส่ิงสําคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ

หาทางเลือกอ่ืนที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้



ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว

โดยไม่จําเป็น

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น

- การเข้าถึงท่ีทํางาน

- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง

ประเด็น ข้อพิจารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย

- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนที่

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม

และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว

- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่

อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว

ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง

ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ

สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อประสาน

การปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว



หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว

(กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอํานวยการร่วม

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /

ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

ฝ่ายปฏิบัติการ

(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์

/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่

๑. อํานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น

จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน

ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย์

พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ

และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ

สุขภาพอนามัย เป็นต้น

๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนย์พักพิงชั่วคราว

ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ

๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ี

จําเป็นแก่การดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน

ศูนย์พักพิงชั่วคราว

๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

บทบาทหน้าที่

๑. บรรเทาทุกข์เบ้ืองต้นด้านปัจจัยส่ี คือ

ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยา

รักษาโรค

๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่

ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน

๓. ทําหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย

ในกรณีที่ ผู้ประสบภัยต้องการความ

ช่วยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงช่ัวคราว เทศบาลตําบลกกกุง

หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม



๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย

(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อม

ทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ ภาวะปกติแล้ว

ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์ สาธารณภัยในพื้นท่ี

(๒) เม่ือได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ ตามลําดับ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ

ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป

(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ (ระบุชื่อ อปท.) ให้ส่งมอบภารกิจท่ีต้อง

ดําเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๔.๑๒ การอพยพกลับ

เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นําชุมชน

หรือผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง จุดอพยพ

กลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้น ท่ีอยู่อาศัยเดิม

พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ

๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลกกกุง แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกําหนดพื้นท่ี

รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดําเนินการ

อพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ

๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา ท่ี

เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ดังนี้

มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ินแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่น้ันมีหน้าที่ เข้า

ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ันและ

ผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้



(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัย

มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง

พื้นที่ใดให้เป็นหน้าท่ีของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

นั้นท่ีจะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒

หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ การ

รับมือให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินแจ้งกองอํานวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ กอง

อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็น

ระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเง่ือนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา

๔.๑๕.๑ พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย

๔.๑๕.๒ จํานวนผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ

ขยายตัวของภัยออกไป

๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ

และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ

๔.๑๕.๕ ดุลยพินจิการประเมินศักยภาพในการจดัการสาธารณภัยของผูอ้ํานวยการท้องถ่ิน

ท้ังนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ ด้าน

ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อํานวยการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์

ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒



บทท่ี ๕

การปฏิบัติหลังเกิดภัย

การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี ความ

เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build

Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

(แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซ่ึงหมาย

รวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญ

ของการฟ้ืนฟู ได้แก่

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ มี

ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะดําเนินการ

พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณ

ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป



แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

ในอดีตท่ีผ่านมา ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองต่อการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ

พร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู) ซ่ึง

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงได้มีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ใน

การจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความ

เส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การ

เตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและของรฐั การลงทุนในเรื่องลดความเส่ียงจากสาธารณภัยนอกจาก

จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนา

ในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจร

การจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามแผนภาพท่ี ๕-๑

สร ้างใหม่ใหด้กีว่าและปลอดภยั

กว่าเดมิ



๕.๑ การสํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้น

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง สํารวจความต้องการ

ของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้

สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้าน

อาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูล การสํารวจ

ความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ ประโยชน์

ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกําหนด

กรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕.๑.๒ เทศบาลตําบลกกกุง สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิด

สาธารณภัย ดังนี้

(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ

ช่วยเหลือจากภายนอก

(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ควร

สํารวจข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเคร่ืองใช้ ที่พักพิง

สุขภาพ สุขาภิบาล และสิง่แวดล้อมการประกอบอาชีพ และองคค์วามรู้ (การช่วยเหลือยามฉกุเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย

ให้คํานึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสา

ธารณภัยเป็นพิเศษ

(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล

สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การส่ือสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

๕.๑.๔ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง จัดต้ัง

คณะทํางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความ

ต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว



๕.๑.๕ ดําเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยัง กองอํานวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อ

ชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๒ การฟ้ืนฟู

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ สิ่ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลใน

การฟ้ืนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

๒. เทศบาลตําบลกกกุง สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย

ดังนี้

(๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

(๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ

ช่วยเหลือจากภายนอก

(๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

๓. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้

(๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร

การเงิน ส่ิงของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ การ

ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คํานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา

ผู้ป่วย และผู้พิการ) ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ

(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย

การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม

ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

๔. เทศบาลตําบลกกกุง จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ

โดยประสานกับอําเภอเมืองสรวง และจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ

ช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว



๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล การสํารวจความ

เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ

พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให้ส่ง

เรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวงเงินงบ

กลางรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อํานวยการอําเภอ

ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี

ทราบตามลําดับ

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะส้ัน

เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการคน้หา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ

สนองความต้องการที่จําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือ

ระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าขึ้นอีก การ

ประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ จิต

สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง

ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านหนองผือ และบ้านหนองยาง เป็นหน่วยงาย

หลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความ

เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา

- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน

ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน ในการสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย

- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ท่ี

เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน

ในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู



- จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ืองจนกว่า จะ

หายกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่

ต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย

- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดย

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน

ครอบครัว

- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก

กําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย

(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว์

(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว

(๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ

(๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย

เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ ท้ังนี้ ควรให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง

หรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการ

ฟืน้ฟู ควรกําหนดแผนงานไวใ้นการฟื้นฟรูะยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพืน้ท่ีประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่

ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย

(๒.๒) ให้ เทศบาลตําบลกกกุง ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย

ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ เทศบาลตําบลกกกุง ให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม

ดําเนินการโดยแขวงทางหลวง..........จังหวัดร้อยเอ็ด.............. และ

แขวงทางหลวงชนบท.....จังหวัดร้อยเอ็ด...

- ระบบไฟฟ้า

ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด....ร้อยเอ็ด......... และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ระบบประปา



ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด.......ร้อยเอ็ด............

(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป

(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเท่ียว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

(๒.๖) พื้นท่ีประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ ดําเนินการโดย

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด........... สํานักชลประทานท่ี.................. โครงการชลประทานจังหวัด

ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว

(๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา

ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น

- การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้กองคลังของ เทศบาลตําบลกกกุง เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม

สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของเทศบาลตําบลกกกุง

(๒) สําหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่ง

อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งข้ึน

กว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย ให้

สามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ให้เทศบาลตําบลกกกุง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรม

ฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความ

พร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น การให้ความ

ช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง

การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสาน ความต้องการที่ยังไม่

ได้รับการช่วยเหลือ

- ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยท่ีถูกทําลายและได้รับ ความ

เสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยที่จะรองรับ โดย

ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรย่ังยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่

อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสา

ธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก



- ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์

ในการดําเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพ

เดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ

(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม

เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง

รวดเร็วของ เทศบาลตําบลกกกุง ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน

ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจําตําบลบ้านหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านหนองยาง เป็นหน่วยงานหลัก

ในการดําเนินการ

(๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย

(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถกูทําลายและได้รับความเสียหายใหมห่รือ

พัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย

และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม

กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง

(๓) ด้านส่ิงแวดล้อม

(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ทรัพย์สินทางประวตัศิาสตร์ อนุรกัษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสูส่ภาพเดิมหรือดกีว่าเดิมตามท่ีชมุชนร้องขอ

(๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน

ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ที่กําหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อ

ตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ



บทท่ี ๖

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาลตําบลกกกุง ไปสู่การปฏิบัติ

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลตําบลกกกุง ไปสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ได้จัดทําขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียง จากสา

ธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาค

ราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่น้ันเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะ

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน

เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง พ.

ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแต่ละภาคส่วน ซึ่งเป็น

ตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ

ลําดับที่ การดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ.

๒๕๖๐ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนัก

ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้

รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และ

- เทศบาลตําบลกกกุง

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย



ลําดับที่ การดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนและภาคเอกชนใน

พื้นท่ี

๒ จัดให้มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลกกกุง อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้

เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการ

เตรียมความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัยในพื้นท่ี

- เทศบาลตําบลกกกุง

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

๓ มีส่วนร่วมกับอําเภอเมืองสรวง...และจังหวัดร้อยเอ็ด... อย่างต่อเน่ือง

เพื่อเชื่อมการทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุม

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจ

ประเมินวิเคราะห์ พื้นท่ีเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดภัย เป็นต้น

- เทศบาลตําบลกกกุง

- สนง.ปภ.จว.ร้อยเอ็ด

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง การ

ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการ

ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึก

ความชํานาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

- เทศบาลตําบลกกกุง

- สนง.ปภ.จว.ร้อยเอ็ด

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินภารกิจ เ ช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่ม จังหวัด

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน

ความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม องค์กรสาธารณกุศล โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรี

ยมพร้อมแห่งชาติ

- เทศบาลตําบลกกกุง

- สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย



ลําดับที่ การดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีที่

มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ภาพรวมอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ

กับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและ

ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามภารกิจของอําเภอ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็นกรอบ

แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

- เทศบาลตําบลกกกุง

- สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด..

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ

สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับ

จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับพื้นท่ี

- เทศบาลตําบลกกกุง..

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานใน

ระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

- เทศบาลตําบลกกกุง

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ

ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการ

ดํา เนินงานให้ผู้ อํ านวยการจั งห วัด เพื่ อรายงานผลต่อไปยั ง

ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็น

ประจําทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติ

การในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง

ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ ปลายแผน พร้อมท้ัง

พิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

- เทศบาลตําบลกกกุง..

- สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด

- สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

...



ลําดับที่ การดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

๖.๒ การติดตามและประเมินผล

เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ

และหรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง

กําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่

บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ

ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดําเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่

กําหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จและความ

ล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไปได้=

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ัง

แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แล้วกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน

แหล่งข้อมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกําหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล

ทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการท่ีกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล

กกกุง กําหนดข้ึนมา

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นําเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ



๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล

ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกกกุง เป็นหน่วย

รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทํารายงานการ

ติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การ

ขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อํานวยการ

จังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แนวทางการ

ดําเนินงานต่อไป

การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลตําบล

กกกุง ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง ต่อไป

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา

เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคดิ แนวทาง และวิธีปฏิบัตหิรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนําส่ิงท่ีได้ มีการคิดค้น

หรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการบริการให้มี

ลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ การติดตามและประเมินผล

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการ

เรียนรู้ท้ังก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเมื่อเสร็จส้ิน การดําเนินการ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

(๑) เทศบาลตําบลกกกุง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และ

การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกุง ให้เหมาะสม

นําผลการประเมินเสนอให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี



(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญที่ผ่านมาของ เทศบาลตําบลกกกุง

เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผา่นมาของ

เทศบาลตําบลกกกุง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต

๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัตกิารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลกกกงุ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดว่า ใน

กรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กําหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม

พระราชบัญญัติน้ีเปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดทํา

แผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ดังน้ัน หากเทศบาลตําบลกกกุง ได้ดําเนินการตามกระบวนการทีก่ําหนดไว้ในแผนปฏบัิติการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมีน

วัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้เทศบาลตําบลกกกุง พิจารณาทบทวน

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกกกุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตามความ

เหมาะสมทุกปี



ภาคผนวก



บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย

ในเขตเทศบาลตําบลกกกุง

ลําดับท่ี ช่ือหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร

๑ นายกเทศมนตรีกกกุง กกกุง ๑๐๑ ๑๕๖.๑๒๕ ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒ ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒

๒ รองนายกเทศมนตรีกกกุง กกกุง ๑๐๒ ๑๕๖.๑๒๕ ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒ ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒

๓ ปลัดเทศบาลกกกุง ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒ ๐๔๓-๕๐๑๕๓๒

๔ นายอําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑

๕ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ๐๔๓-๕๙๗๐๗๒ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๒

๖ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑

๗ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๑

๘ นายกเทศมนตรีคูเมือง พื้นทีข้างเคียง ๐๔๓-๕๔๖๑๑๒ ๐๔๓-๕๔๖๑๑๒

๙ รองนายกเทศมนตรีคูเมืองพื้นท่ีข้างเคียง ๐๔๓-๕๔๖๑๑๒ ๐๔๓-๕๔๖๑๑๒

๑๐ ท้องถิ่นอําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๖๓๖ ๐๔๓-๕๙๗๖๓๖

๑๑ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๐๘๑ ๐๔๓-๕๙๗๐๘๑

๑๒ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๐๗๔ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๔

๑๓ สาธารณสุขอําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๐๗๖ ๐๔๓-๕๙๗๐๗๖

๑๔ พัฒนาการอําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๓๔๓ ๐๔๓-๕๙๗๓๔๓

๑๕ เกษตรอําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๙๗๓๕๐ ๐๔๓-๕๙๗๓๕๐

๑๖ ปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง ๐๔๓-๕๑๑๗๐๗ ๐๔๓-๕๑๑๗๐๗

๑๗ ประมงอําเภอ.......

๑๘ หัวหน้าสํานักงาน ปภ. สาขา...................(ถ้ามี)

๑๙ มูลนิธ/ิองค์การสาธารณกุศล

๒๐ อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

ภาคผนวก ก



บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

และองค์กรเครือข่าย ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ลําดับท่ี ช่ือหน่วยงาน วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร

๑.
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย คงเกษม 0-4351-4001 0-4351-1706

๒.
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ 0-4351-4611 043-511352

๓.
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลิศบุศย์ กองทอง 0-4351-1351 0-4351-4610

๔.
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 0-4351-5353 0-4351-1353

๕.
ปลัดจังหวัด 0-4351-1242 0-4351-1711

๖.
พัฒนาการจังหวัด 043-511260 043-511260

๗.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 043-624155 043-624155

๘.
ท่ีดินจังหวัด 043-518402 043-515389

๙.
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043-513097 043-513097

๑๐.
ท้องถิ่นจังหวัด 043-516063 043-516063

๑๑.
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 043-511751 043-514452

๑๒.
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค

043-511513 ต่อ

101

043-511513 ต่อ

101

๑๓.
นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-5461 0-4351-5461

๑๔. นายอําเภอสุวรรณภูมิ 0-4358-1223 0-4358-1223

๑๕.
นายอําเภอโพนทอง 0-4357-1223 0-4357-1223

๑๖. นายอําเภอเกษตรวิสัย 0-4358-9166 0-4358-9167

๑๗.
นายอําเภอเสลภูมิ 0-4355-1388 0-4355-1388

๑๘. นายอําเภออาจสามารถ 0-4359-9080 043-599080

ภาคผนวก ข



๑๙.
นายอําเภอโพธิ์ชัย 043-567077 043-567077

๒๐.
นายอําเภอพนมไพร 0-4359-1223 0-4359-1223

๒๑.
นายอําเภอจังหาร 043-507115 043-507115

๒๒.
นายอําเภอเมืองสรวง

043-597071 ต่อ

2

043-597071

ต่อ 2

๒๓.
นายอําเภอจตุรพักตรพิมาน 043-561080 043-561080

๒๔.
นายอําเภอธวัชบุรี 043-569070 043-569070

๒๕.
นายอําเภอปทุมรัตต์ 0-4358-7114 0-4358-7114

๒๖.
นายอําเภอโพนทราย 043-595077 043-595077

๒๗.
นายอําเภอหนองพอก 043-579071 043-579071

๒๘.
นายอําเภอศรีสมเด็จ 0-4350-8120 0-4350-8120

๒๙.
นายอําเภอเมยวดี 043-577081 043-577081

๓๐.
นายอําเภอหนองฮี 0-4350-6114 0-4350-6114

๓๑.
นายอําเภอเชียงขวัญ 043-509125 043-509125

๓๒.
นายอําเภอทุ่งเขาหลวง 043-557006 043-557006

๓๓.
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 043-516506 0-4351-6506

๓๔.
สัสดีจังหวัด 0-4351-1115 0-4351-1115

๓๕.
คลังจังหวัด

043-511186 ต่อ

301 043-513044

๓๖.
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 043-514021 043-515021

๓๗.
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 043-511993 043-511993

๓๘.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 043-527863-4 0-4351-5863

๓๙.
เกษตรจังหวัด 043-569004 043-569004



๔๐.
ปศุสัตว์จังหวัด 0-4351-1707 0-4351-1707

๔๑.
สหกรณ์จังหวัด 043-511036 043-514447

๔๒.
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 0-4351-5388 043-511338

๔๓.
ประมงจังหวัด 043-513034 043-513034

๔๔.
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 043-624151 043-624-151

๔๕.
สถิติจังหวัด 043-511280 043-515407

๔๖.

ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัด 043-511561 043-511561

๔๗.
พาณิชย์จังหวัด 043-511735 043-513735

๔๘.
ยุติธรรมจังหวัด 043-513233 043-513233

๔๙.
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด 043-511542 043-511567

๕๐.
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 043-519161 0-4351-4320-2

๕๑.
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 043-514193-4 043-514193

๕๒.
แรงงานจังหวัด 043-516605-6 043-516605-6

๕๓.
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 043-513019 043-513019

๕๔.
จัดหางานจังหวัด

0-4362-4166-7

ต่อ 102 043-524649

๕๕.
ประกันสังคมจังหวัด

0-4351-5452 ต่อ

509

0-4351-5452

ต่อ 510

๕๖.
วัฒนธรรมจังหวัด 043-512606 043-512605

๕๗.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 043-511205 043-511205

๕๘.
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 043-511503 043-511503

๕๙.
อุตสาหกรรมจังหวัด 043-513337

043-513337 ต่อ

105



๖๐.
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 6 043-563065 043-563058-9

๖๑.
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ 0-4351-1811 0-4351-1151

๖๒.
ผู้บังคับกองพัน ร.16 พัน 1 ร้อยเอ็ด 0-4351-1300 0-4351-1300

๖๓.
สรรพากรพ้ืนที่ร้อยเอ็ด

043-511486 ต่อ

111 0-4351-3487

๖๔.
สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 043-511330 043-511330

๖๕.
ธนารักษ์พ้ืนที่ร้อยเอ็ด 043-511637 043-511637

๖๖.
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 043-569334 043-569334

๖๗.
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด 043-569461 043-569461

๖๘.
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด 043-512925 043-512925

๖๙.
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 043-515958 043-515985

๗๐. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง
043-611186 ต่อ

11 043-611186

๗๑.

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด 043-569116 043-569116

๗๒. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 0-4356-9007 0-4356-9007

๗๓.
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ 0-4356-9115 0-4356-9115

๗๔.
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 043-624161 043-624161

๗๕.

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร 043-519118 043-519118

๗๖.
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 043-511888 043-515600

๗๗.
หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรร้อยเอ็ด 0-4362-4169

๗๘.
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด 043-626909 043-626909



๗๙.

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

ร้อยเอ็ด 043-581454 043-581454

๘๐.
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 043-569114 043-569587

๘๑.
ผู้จัดการ อ.ต.ก. จังหวัด 0-4334-1187 0-4334-1187

๘๒.
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 043-507171 043-507078

๘๓.
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

043-516580 ต่อ

102

043-516580 ต่อ

102

๘๔.
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนทร้อยเอ็ด 043-624164 043-624165

๘๕.
ผอ.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 043-518246-49 043-518246-9

๘๖.
ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 0-4351-8408 0-4351-8409

๘๗.

ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 043-330381 ต่อ

102

043-330381 ต่อ

102

๘๘.
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผาน้ําทิพย์ 043-501115 043-501115

๘๙.
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้ร้อยเอ็ด

๙๐.
หัวหน้าสวนพฤกษาศาสตร์และวรรณคดี

๙๑.
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี

๙๒.

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 - 7

ร้อยเอ็ด 043-518767 043-514980

๙๓.
โทรศัพท์จังหวัด 043-515500-1 043-515500-1

๙๔.
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้าฯ 043-511600 043-511600

๙๕.
หัวหน้าท่ีทําการไปรษณีย์จังหวัด 043-519997 043-519997

๙๖.
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 0-4352-2446 0-4352-2446

๙๗.
พลังงานจังหวัด 043-519409

๙๘.
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวดั 043-624534 043-624254



๙๙.
ผู้อํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

043-519567 ต่อ

22

043-519567 ต่อ

22

๑๐๐.
ผู้อํานวยการ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 043-525008

๑๐๑.
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด 043-519306

043-514456 ต่อ

112

๑๐๒.
ศึกษาธิการจังหวัด 043-513338 043-513338

๑๐๓.

ผอ.สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 043-511199 043-511199

๑๐๔.
ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 043-513388 043-513388

๑๐๕.
ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 043-515369 043-515369

๑๐๖.
ผอ.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 043-572342

๑๐๗.

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 043-512414 043-512414

๑๐๘.

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 043-569340 043-569174

๑๐๙.
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสวัสดิภาพฯ 043-513506 043-513506

๑๑๐.

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

ร้อยเอ็ด 043-611626 043-501636

๑๑๑.
ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 043-511244 0-4355-6009

๑๑๒.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 043-556007 0-4355-6009

๑๑๓.
อธิการบดี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ 043-518364 0-4351-4618

๑๑๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0-4351-1289 0-4351-3039

๑๑๕.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 043-511430 043-511430

๑๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0-4351-8062 0-4351-8603



๑๑๗.
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043-569117 043-569118

๑๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0-4351-3862 0-4351-3862

๑๑๙.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0-4359-0292 0-4359-0292

๑๒๐.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0-4357-1144 0-4357-1120

๑๒๑.
อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 0-4353-0105 0-4353-0210

๑๒๒.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043-511620 043-511620

๑๒๓.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 043-519661 043-519661

๑๒๔.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการฯ 0-4352-5163 0-4351-1671

๑๒๕.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรฯ 043-515220 043-515220

๑๒๖.
ผจก.โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี 0-4351-1620 0-4351-2653

๑๒๗.
ผู้อํานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 043-511795 0-4351-1180

๑๒๘.
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 0-4351-1410 0-4352-8092

๑๒๙.
ผู้อํานวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 043-512950 043-518959

๑๓๐.
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 0-4351-1704 0-4352-7341

๑๓๑.
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1789 043-511789

๑๓๒.
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ 0-43624180 0-43624180

๑๓๓.
ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 0-4361-1048 0-4361-1048

๑๓๔.
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด 043-569279 043-569279

๑๓๕.

ครูใหญ่ ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคน

ตาบอด 0-4352-1989 0-4352-1988

๑๓๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 0-4351-5894 0-4351-5895

๑๓๗.

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมาร

ร้อยเอ็ด 0-4351-2805 0-4351-2805



๑๓๘. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระทอง 0-4351-1473 0-4351-1473

๑๓๙.
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าเรไร 043-511482 043-511482

๑๔๐. ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 0-4351-4069 0-4351-4069

๑๔๑.
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 043-512828

๑๔๒.
ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 043-511933 043-511933

๑๔๓.
สารวัตร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 043-569019 043-569019

๑๔๔.
หัวหน้าหน่วยตํารวจสันติบาล 043-511997 043-511997

๑๔๕.
หัวหน้าวิทยาการจังหวัด 043-512984 043-512984

๑๔๖.
ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 043-514431

๑๔๗.
ผกก.สภ.เกษตรวิสัย 043-530110 043-530110

๑๔๘.
ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน 043-561177 043-561177

๑๔๙.
ผกก.สภ.จังหาร 043-507124 043-507124

๑๕๐.
ผกก.สภ.ธวัชบุรี 043-569071 043-569071

๑๕๑.
ผกก.สภ.ปทุมรัตต์ 043-587535 043-587535

๑๕๒.
ผกก.สภ.พนมไพร 043-591011 043-591011

๑๕๓.
ผกก.สภ.โพธิ์ชัย 0-4356-7080 0-4356-7080

๑๕๔.
ผกก.สภ.โพนทราย 043-595080 043-595080

๑๕๕.
ผกก.สภ.โพนทอง 043-571491 043-571491

๑๕๖.
ผกก.สภ.เมยวดี 0-4357-7066 0-4357-7066

๑๕๗.
ผกก.สภ.เมืองสรวง 0-4359-7081 0-4359-7081

๑๕๘.
ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ 043-508165 043-508165

๑๕๙.
ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ 043-581635 043-581635



๑๖๐.
ผกก.สภ.เสลภูมิ 0-4355-1491 0-4355-1491

๑๖๑.
ผกก.สภ.หนองพอก 043-579139 043-579139

๑๖๒. ผกก.สภ.อาจสามารถ 0-4359-9088 043-5990888

๑๖๓.
ผกก.สภ.เชียงขวัญ 043-509146 043-509146

๑๖๔. ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง 043-557002 043-557002

๑๖๕.
ผกก.สภ.หนองฮี 043-506118 043-506118

๑๖๖. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 043-514344 0-4351-1793

๑๖๗.

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดร้อยเอ็ด
043624173 ต่อ

301 0-4362-4171

๑๖๘.
อัยการจังหวัด 043-511140 043-511140

๑๖๙.
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ 043-518206 043-518206

๑๗๐.

อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 043-514934 043-514934

๑๗๑.
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 043-516493-4 043-518275

๑๗๒.

ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

ร้อยเอ็ด 043-514028 043-514029

๑๗๓.

ผอ.สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด 043-514440 043-527235

๑๗๔.

ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ดบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ 043-516749-50 043-516743

๑๗๕.
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

๑๗๖.

ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด

ร้อยเอ็ด 043-513138 043-513139

๑๗๗.
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด 0-4351-3042 0-4351-3042



๑๗๘.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

043-511055 ต่อ

129 043-516290

๑๗๙.
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

043-511222 ต่อ

101 043-513394

๑๘๐.
นายกเทศมนตรีตําบลปอภาร 043-519814

๑๘๑.
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 043-611879 043-611879

๑๘๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 043-519814 043-519814

๑๘๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว

043-653675 ต่อ

12

043-653678

ต่อ 12

๑๘๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแคนใหญ่ 043-652515 043-652515

๑๘๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 043-655212 043-655212

๑๘๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองทอง
043-651722 ต่อ

12

043-651722

ต่อ 12

๑๘๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขอนแก่น 043-525353 043-525353

๑๘๘. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนรัง 043-501503 043-501503

๑๘๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 043-651526 043-651526

๑๙๐. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง 043-519038 043-519038

๑๙๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ 043-653050 043-653050

๑๙๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 043-624137 043-624137

๑๙๓.
นายกเทศมนตรีตําบลจตุรพักตรพิมาน 043-561139 043-561139

๑๙๔.
นายกเทศมนตรีตําบลหัวช้าง 043-531170 043-531170

๑๙๕.
นายกเทศมนตรีตําบลหนองผือ 043-531298 403-531298

๑๙๖.
นายกเทศมนตรีตําบลลิ้นฟ้า 043-670600 043-670600

๑๙๗.
นายกเทศมนตรีตําบลดงแดง 043-651033 043-651033



๑๙๘.
นายกเทศมนตรีตําบลโคกล่าม 043-650715 043-650175

๑๙๙.
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองหงส์ 043-612007 043-612007

๒๐๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีง่อง 043-547835 043-547835

๒๐๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโคตร 043-611183 043-611183

๒๐๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกลาง 043-670217 043-670217

๒๐๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสังข์ 043-547527 043-547527

๒๐๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําใส 043-544801 043-544801

๒๐๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดู่น้อย 043-501061 043-501061

๒๐๖.
นายกเทศมนตรีตําบลโพนทราย 043-595009 043-595009

๒๐๗.
นายกเทศมนตรีตําบลสามขา 043-611478 043-611478

๒๐๘. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสว่าง 043-611563 043-611563

๒๐๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหาดทราย 043-611748 043-611748

๒๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางคํา 043-501973 043-501973

๒๑๑.
นายกเทศมนตรีตําบลหนองฮี 043-506105 043-506105

๒๑๒. องค์การบริหารส่วนตําบลดูกอ่ึง 043-501928 043-501928

๒๑๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษร์ 043-030262 043-030262

๒๑๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 043-501929 043-501929

๒๑๕.
นายกเทศมนตรีตําบลเชียงขวัญ 043-509138 043-509138

๒๑๖.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเขือง 043-501756 043-501756

๒๑๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระเจ้า 043-518262 043-518262

๒๑๘.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 043-663530 043-663530

๒๑๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมูม้น 043-515969 043-515969



๒๒๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ 043-611022 043-611022

๒๒๑.
นายกเทศมนตรีตําบลสุวรรณภูมิ 043-587221 043-581221

๒๒๒.
นายกเทศมนตรีตําบลจําปาขัน 043-501574 043-501574

๒๒๓.
นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง 043-673001 043-673011

๒๒๔.
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งกุลา 043-439835 043-439835

๒๒๕.
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหลวง 043-501567-8

๒๒๖.
นายกเทศบาลตําบลดอกไม้ 043-501941 043-501941

๒๒๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร 0-4361-1146

๒๒๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระคู

043-580458 ต่อ

101 043-580458

๒๒๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งศรีเมือง 043-501983 043-501983

๒๓๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ 043-611273 043-611273

๒๓๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพันขัน 043-030128 043-030128

๒๓๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองทุ่ง 043-030292 043-030292

๒๓๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวช้าง 043-501927 043-501930

๒๓๔. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหินลาด 043-030117 043-030117

๒๓๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช้างเผือก 043-626110 043-626110

๒๓๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวโทน 043-501940 043-501940

๒๓๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําคํา 043-501581 043-501581

๒๓๘. นายกเทศมนตรีตําบลเกษตรวิสัย 043-589015 043-589015

๒๓๙.
นายกเทศมนตรีตําบกู่กาสิงห์ 043-632126 043-632126

๒๔๐.
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองบัว 043-672125 043-672125

๒๔๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกษตรวิสัย 043-589063 043-589063



๒๔๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์ 043-501569 043-501569

๒๔๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์โคก 043-670000 043-670000

๒๔๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 043-501554 043-501554

๒๔๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําอ้อม 043-611127 043-611127

๒๔๖.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าหลวง 043-611619 043-611619

๒๔๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 043-511011 043-511011

๒๔๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงครั่งน้อย 043-039820 043-039820

๒๔๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงครั่งใหญ่ 043-611776 043-611776

๒๕๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 043-673300 043-673300

๒๕๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 043-670400 043-670400

๒๕๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสว่าง 043-039829 043-039829

๒๕๓.
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนิเวศน์ 0-4356-9096 0-4356-9096

๒๕๔.
นายกเทศมนตรีตําบลธงธานี 043-631016 043-631016

๒๕๕.
นายกเทศมนตรีตําบลอุ่มเม้า 0-4356-9337 0-4356-9337

๒๕๖.
นายกเทศมนตรีตําบลมะอึ 0-4365-0138 0-4365-0138

๒๕๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ 0-4365-5633 0-4365-5633

๒๕๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร 0-4361-1146 0-4361-1146

๒๕๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย 043-501853 043-501853

๒๖๐. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขวาทุ่ง 043-501753 043-501753

๒๖๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธวัชบุรี 043-501118 043-501118

๒๖๒. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชธานี 0-4365-5851 0-4365-5851

๒๖๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพศาล 043-501520 043-501520



๒๖๔. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 043-501104 043-501104

๒๖๕.
นายกเทศมนตรีตําบลปทุมรัตต์ 043-587122 043-587122

๒๖๖.
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสวรรค์ 043-501563 043-501564

๒๖๗.
นายกเทศมนตรีตําบลโพนสูง 043-671201 043-671202

๒๖๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวแดง 043-587458 043-557205

๒๖๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอกล้ํา 043-501702 043-501702

๒๗๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก 043-587378 043-587136

๒๗๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแคน 0-4367-1401 043-671403

๒๗๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว 043-664240 043-664240

๒๗๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสว่าง 043-587378 043-587136

๒๗๔.
นายกเทศมนตรีตําบลจังหาร 043-507068 043-507068

๒๗๕.
นายกเทศมนตรีตําบลดงสิงห์ 043-656288 043-656289

๒๗๖.
นายกเทศมนตรีตําบลผักแว่น 043-655016 043-655016

๒๗๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดินดํา 043-657461 043-657462

๒๗๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนชาติ 043-611663 043-611663

๒๗๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงลาด 043-656436 043-656436

๒๘๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางใหญ่ 043-501899 043-501898

๒๘๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปาฝา 043-507318 043-507318

๒๘๒.
นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 043-599071 043-599071

๒๘๓.
นายกเทศมนตรีตําบลโพนเมือง 043 659 223 043 659 223

๒๘๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 043 501 872 043 501 872

๒๘๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหม่ืนถ่าน 043 501 527 043 501 527



๒๘๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดู่ 043 501 516 043 501 516

๒๘๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแจ้ง 043 501 775 043 501 775

๒๘๘. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโหรา 043 611 098 043 611 098

๒๘๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก 043 501 759 043 501 759

๒๙๐. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 043 659 430 043 659 430

๒๙๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ 043 659 430 043 659 430

๒๙๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหน่อม 043 666 245 043 666 245

๒๙๓.
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ชัย 0-4356-7230 0-4356-7230

๒๙๔.
นายกเทศมนตรีตําบลคําพอุง 043-567347 043-567347

๒๙๕.
นายกเทศมนตรีตําบลเชียงใหม่ 043-625012 043-625012

๒๙๖.
นายกเทศมนตรีตําบลอัคคะคํา 043-5662575 043-5662575

๒๙๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 0-4366-2091 0-4366-2091

๒๙๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโอง 043-544778 043-544778

๒๙๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาไก้ 0-4366-2053 0-4366-2053

๓๐๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขามเปี้ย 0-4361-1944 0-4361-1944

๓๐๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวคํา 043-611045 043-611045

๓๐๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ศรี 043-611091 043-611091

๓๐๓.
นายกเทศมนตรีตําบลเมยวดี 0-4357-7117 043-577204

๓๐๔.
นายกเทศมนตรีตําบลชุมพร 0-4350-1916 0-4350-1916

๓๐๕.
นายกเทศมนตรีตําบลชมสะอาด 0-4357-7330 0-4357-7330

๓๐๖.
นายกเทศมนตรีตําบลบุ่งเลิศ 0-4350-1884 0-4350-1884

๓๐๗.
นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง 0-4350-1851 0-4350-1851



๓๐๘.
นายกเทศมนตรีตําบลกกกุง 043-611055 043-611055

๓๐๙.
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองสรวง 043-597069 043-597069

๓๑๐.
นายกเทศมนตรีตําบลหนองหิน 0-4361-1649 0-4361-1649

๓๑๑.
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสมเด็จ 0-4350-8127 043-508127

๓๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านบาก 0-4350-8172 0-4350-8172

๓๑๓.
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง 0-4350-8320 0-4350-8320

๓๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนจิก 043-501751 043-501751

๓๑๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สัย 043-653168 043-653168

๓๑๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองใหญ่ 043-611010 043-611010

๓๑๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเปลือย 043-653421 043-653421

๓๑๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงควง 043-6113076 043-6113076

๓๑๙.
นายกเทศมนตรีตําบลเสลภูมิ 043-551221 043-551221

๓๒๐.
นายกเทศมนตรีตําบลพรสวรรค์ 0 43611046 043611046

๓๒๑.
นายกเทศมนตรีตําบลวังหลวง 043501882 043501882

๓๒๒.
นายกเทศมนตรีตําบลขวาว 0-4366-5555 0-4366-5555

๓๒๓.
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองไพร 043611916 043611916

๓๒๔.
นายกเทศมนตรีตําบลนาเมือง 043533337 043533337

๓๒๕.
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะแก้ว 043556052 043556052

๓๒๖.
นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง 043611744 043611744

๓๒๗.
นายกเทศบาลตําบลหนองหลวง 043611101 043611101

๓๒๘.
นายกเทศบาลส่วนตําบลท่าม่วง 043665000 043665000

๓๒๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเลิง 043533567 043533567



๓๓๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางาม 043611092 043611092

๓๓๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าน้อย 043611041 043611041

๓๓๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงเกลือ 043611087 043611087

๓๓๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูเงิน 043611094 043611094

๓๓๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีวิลัย 043611097 043611097

๓๓๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ทอง 043611102 043611102

๓๓๖.
นายกเทศมนตรีตําบลพนมไพร 043591221 043-591221

๓๓๗.
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ชัย 043668089 043668089

๓๓๘. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมไพร 043590288 043590288

๓๓๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 043669222 043669222

๓๔๐. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําไฮ 043557019 043-667019

๓๔๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง 043501706 043501706

๓๔๒. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลค้อใหญ่ 043667221 043667221

๓๔๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชานุวรรณ 043669424 043669424

๓๔๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนานวล 043590362 043590362

๓๔๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ 043668724 043668724

๓๔๖.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวารีสวัสดิ์ 043668501 043668501

๓๔๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 043590143 043590143

๓๔๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสนสุข 043669020 043669020

๓๔๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทัพไทย 043565178 043565178

๓๕๐.
นายกเทศมนตรีตําบลหนองพอก 043579044 043579044

๓๕๑.
นายกเทศบาลตําบลท่าสีดา 043039814 043039814



๓๕๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผาน้ําย้อย 043625555 043625555

๓๕๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง 043501911 043501911

๓๕๔.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกกโพธิ์ 043501647 043501647

๓๕๕.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขุ่นใหญ่ 043611929 043611929

๓๕๖.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 043501630 043501630

๓๕๗.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 043579434 043579434

๓๕๘.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง 043501894 043501894

๓๕๙.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงงาม 043501726 043501726

๓๖๐.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเขาหลวง 043658044 043658101

๓๖๑.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทอดไทย 043557084 043557084

๓๖๒.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะบ้า 043657627 043657627

๓๖๓.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า 043658723 043658723

๓๖๔. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงงาม 043659038 043659039

๓๖๕.
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 043511511 043511511

๓๖๖. ประธานหอการค้าจังหวัด 043528082 043528082

๓๖๗.
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 043526642 043526642

๓๖๘. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 043527814 043527814

๓๖๙.
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด 043512920 043512920

๓๗๐.
นายกสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด 043527191 043527191

๓๗๑.
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด 043511022 043515380

๓๗๒.
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

043511135 ต่อ

10 043511992

๓๗๓.
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหายโศรก 043511111 043513333



๓๗๔.
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบึงพลาญชัย 043520488 043520491

๓๗๕.
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด 043518474 043518474

๓๗๖.
ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 043520421 043520422

๓๗๗.
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด 043523318 043523318

๓๗๘.
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด 043522789 043814580

๓๗๙.
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล 043513022 043513022

๓๘๐.
ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด 043511612 043511612

๓๘๑.
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาร้อยเอ็ด 043511285 043511285

๓๘๒.
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาร้อยเอ็ด 043511285 043515284

๓๘๓.
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด 043514590 043512503

๓๘๔.

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนราชการ

ดําเนิน 04352485962 043524861

๓๘๕.
ผู้จัดการธนาคารธนชาติ 0435233358 0435233358

๓๘๖.
ผู้จัดการธนาคารยูโอบี สาขาร้อยเอ็ด 043515850 043515850

๓๘๗.
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุรีเวช 043518019 043512666

๓๘๘.

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ธนบุรี 0435271919 043527208

๓๘๙.

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยฯจังหวัด 043511769 043511769

๓๙๐. ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ 043563066 043563066

๓๙๑.

ประธานชมรมส่ือสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์/คมชัดลึก/คนข่าว

สถานีโทรทัศน์ ททบ.๕/สปริงนิวส์TNN 24 /

เสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี

๑๒๕/๒๘.ถนนเท

วาภิบาล ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

๔๕๐๐๐

๑๒๕/๒๘.ถนน

เทวาภิบาล ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.

ร้อยเอ็ด

๔๕๐๐๐



๓๙๒. นายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓๙๓.
อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนร้อยเอ็ด

๓๙๔. เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนร้อยเอ็ด

๓๙๕.

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ - โทรทัศน์ ภาค

ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด 043519843 043519843

๓๙๖.
นายกสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด



บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้รับการแต่งตั้ง

ของเทศบาลตําบลกกกุง

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

นายวีระเวช ทีบุญมา

นายกัณหา มาตร์แก้ว

นายทวีศักดิ์ พัฒนสระคู

นายธงชัย ฤทธาพรม

นายอานนท์ สําเนียง

นายพรพจน์ สนิทพจน์

นายเจริญ แก่นสา

นายไพรวัลณ์ ขนานไพร

จพง.ป้องกันฯ

จนท.การเงินฯ

นวก.ตรวจสอบฯ

พนักงานขับรถ

ผช.ป้องกันฯ

ผช.ช่างไฟฟ้า

นักการภารโรง

พนง.ขับรถดับเพลิง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

ทต.กกกุง

๐๘๓-๒๘๘๔๓๔๖

๐๘๓-๕๗๔๙๑๐

๐๘๑-๙๗๕๑๐๓๒

๐๘๗-๐๙๖๙๔๒๐

๐๙๒-๗๕๙๑๖๙๖

๐๘๕-๗๗๑๙๑๐๖

๐๘๘-๕๖๙๒๗๗๕

๐๘๙-๒๗๕๗๘๖๘

ภาคผนวก ค



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกกกุง

ลําดบัท่ี รายนามภาคประชาสังคม โทรศพัท์/โทรสาร รายช่ือผู้ประสานงาน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

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

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

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

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

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

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

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

บัญชีรายช่ือองค์การสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลกกกุง

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ



ลําดับที่ อําเภอ ตําบล
ช่ือองค์การสาธารณ

กุศล

เครื่องมือ/

เครื่องจักร/

ยานพาหนะ

ความชํานาญ
หมายเลข

โทรศัพท์

๑ มูลนิธิกู้ภัย................... รถเครื่องช่วย

หายใจพร้อม

อุปกรณ์

การค้นหา

ผู้ประสบภัยทาง

น้ํา

๒ มูลนิธิกู้ภัย................... รถเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า

การเคลื่อนย้าย

ผู้ประสบภัยใน

อาคารสูง

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗



๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐



บัญชีเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีใ่ช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

อําเภอ..มืองสรวง.........จงัหวดั...ร้อยเอ็ด.......................
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๑
อบจ

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

๒
เทศบาล

ตาํบลกกกงุ ๑ ๑ ๖

๐๔๓

-

๕๐๑

๕๘๙

๓
เทศบาล

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

๔

องคก์าร

บริหารส่วน

ตาํบล

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

๕

องคก์าร

บริหารส่วน

ตาํบล

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

๖
รพ.

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

๗ องคก์รสา



ธารณกศุล

๘

๙

รวม ๑ ๑ ๖

หมายเหตุ : ใหใ้ส่รายช่ือหน่วยงาน พร้อมเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี และหน่วยงาน

ขา้งเคียง



110

บัญชีรายช่ือสถานท่ีสําคัญในเขต..เทศบาลตําบลกกกุง

ลําดับที่ สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

สถานีรถไฟ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

สนามบิน

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้าย่อย...

โรงผลิตน้ําประปา

ชุมสายโทรศัพท์ / เสาสัญญาณสื่อสาร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล

สถานที่ราชการ

โรงเรียน / สถานศึกษา

วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สุเหร่า

โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม

ศูนย์การค้า / หา้งสรรพสินค้า

สถานีบริการน้ํามัน

สถานีบริการก๊าซ

โรงแรม / รีสอร์ท / ท่ีพัก

อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

ม.๕ บ้านหนองยาง

ม.๖ , ม.๑๐ , ม.๔ , ม.๑ , ม.๗

ภาคผนวก ซ
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๑๗

๑๘

๑๙

๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐)

สถานบริการ

โรงภาพยนตร์

สถานที่ท่องเท่ียวท่ีสําคัญในพื้นท่ี

โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

ท่ีสําคัญ

เขตพระราชฐาน*



แบบสํารวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดเมืองสรวง
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว

ทต.กกกุง ช่ือสถานท่ี

ค่าพิกัด
GPS
(ถ้ามี)

ท่ีอยู่ รองรับ
ผู้อพยพได้
จํานวน
(คน)

ผู้รับผิดชอบสถานท่ี

สิ่งสาธารณูปโภค
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

เลขท่ี หมู่บ้าน/
ชุมชน

ตําบล อําเภอ ช่ือ-สกุล
/ตําแหน่ง

หมายเลข
โทรศัพท์

บ้านกกกุง 1. โรงเรียนบ้านกกุง
2. วัดบ้านกกกุง

บ้านกกกุง กกกุง เมือง
สรวง

๓๐๐
๓๐๐

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑,
๑๑

๐๖๑-๐๙๖๓๑๗๘  ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๒๐...ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

บ้านหัวนา 1. โรงเรียนบ้านหัว
นา..
2. วัดบ้านหัวนา

บ้านหัวนา กกกุง เมือง
สรวง

๓๐๐
๓๐๐

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ๐๘๒-๘๔๓๑๙๔๘  ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๔๐..ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

บ้านหนอง
ยาง

1. โรงเรียนบ้านหนอง
ยาง
2. วัดบ้านหนองยาง

บ้านหนอง
ยาง

กกกุง เมือง
สรวง

๔๐๐
๓๐๐

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕,
๖

๐๘๔-๗๒๖๘๖๒๔  ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๕๐...ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...



สถานท่ีพักพิงชั่วคราว

ทต.กกกุง ช่ือสถานท่ี

ค่าพิกัด
GPS
(ถ้ามี)

ท่ีอยู่ รองรับ
ผู้อพยพได้
จํานวน
(คน)

ผู้รับผิดชอบสถานท่ี

สิ่งสาธารณูปโภค
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

เลขท่ี หมู่บ้าน/
ชุมชน

ตําบล อําเภอ ช่ือ-สกุล
/ตําแหน่ง

หมายเลข
โทรศัพท์

บ้านสีสุก ๑. วัดบ้านสีสุก บ้านสีสุก กกกุง เมือง
สรวง

๓๐๐ ผู้ใหญบ้่าน หมู่
๒

๐๘๐-
๑๙๓๒๓๐๗

 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๓๐...ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

บ้านบัวสูง
บัวเงิน

1. โรงเรียนบ้านบัวสูงบัว
เงิน
2. วัดบ้านสว่างอารมณ์บัว
สูงบัวเงิน

บ้านบัวสูงบัว
เงิน

กกกุง เมือง
สรวง

๓๐๐
๓๐๐

ผู้ใหญบ้่าน หมู่
๗,๘

๐๘๙-
๒๒๗๙๕๒๔

 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๓๐..ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

บ้าน ๑. วัดบ้านดอนดู่ บ้านดอนดู่ กกกุง เมือง
สรวง

๓๐๐ ผู้ใหญบ้่าน หมู่
๙

๐๖๒,
๙๘๔๖๒๐๗

 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา...๒๕...ห้อง
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

หมายเหตุ : 1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพ้ืนที่ส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน

2. เส้นทางเข้าถึงท่ีพักพิงควรอยู่ห่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลี่ยวหรือเส่ียงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางท่ีมีการกัด
เซาะของดิน
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ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง เทศบาลตําบลกกกุง

เลือกภัยท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

………. อุทกภัย …………. ภัยแล้ง

 วาตุภัย ภัยทางถนน

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)
มีโอกาสเกิดน้อย (๒)

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

x

มีโอกาสเกิดสูง (๔)
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)

ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

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

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา

ท่ีมา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ภาคผนวก ญ
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ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่ํา หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี
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มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง
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ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง เทศบาลตําบลกกกุง

เลือกภัยท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

………. อุทกภัย …………. ภัยแล้ง

 วาตุภัย ภัยทางถนน

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)
มีโอกาสเกิดน้อย (๒)

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

x

มีโอกาสเกิดสูง (๔)
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)

ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

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

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา

ท่ีมา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ภาคผนวก ญ
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ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่ํา หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี
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มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง
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ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง เทศบาลตําบลกกกุง

เลือกภัยท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

………. อุทกภัย …………. ภัยแล้ง

 วาตุภัย ภัยทางถนน

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)
มีโอกาสเกิดน้อย (๒)

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

x

มีโอกาสเกิดสูง (๔)
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)

ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

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

มีโอกาสเกิดปานกลาง
(๓)

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕

มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา

ท่ีมา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ภาคผนวก ญ
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ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่ํา หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี
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มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

เล็กน้อย

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

กลาง

มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ

ร้ายแรง

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1

(Initial Disaster Assessment Form)

สถานที่ หมู่ท่ี

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล

อําเภอ จังหวัด

1. สถานท่ีที่ทําการประเมิน

ภาคผนวก ฐ
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พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG)

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE
1
2
3
4
5

3. ข้อมูลภัยพิบัติ

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย

อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน ( ) นํ้าท่วมขัง ( ) นํ้าล้นตลิ่ง

( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) นํ้าป่าไหลหลาก

( ) วาตภัย ( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls) ( ) การล่ินไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
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คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องว่างท่ีเตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว

ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น

สิ้นสุดวันที่ เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น

( ) ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด

ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น

3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมชน_________________ หมู่ที่__________
ตําบล______________________ อําเภอ_________
จังหวัด _____________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT)_______ ลองจิจูด (LONG)

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและส่ังการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม

สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ

และบัญชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย
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( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

4. ข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ

4.1 ประชาชนในพื้นท่ี
4.1.1 ประชาชนรวม จํานวน คน จํานวน ครัวเรือน

4.1.2 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน คน จํานวน ครัวเรือน

4.1.3 ประชาชนท่ีต้องอพยพ จํานวน คน

4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต จํานวน คน

4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ จํานวน คน

4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย จํานวน คน
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4.2 ประชากรแฝง

( ) มี ( ) ไม่มี ( ) ไม่ทราบ

( ) ประชากรแฝงท้ังหมด จํานวน คน

( ) ประชากรแฝงท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน คน

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล คนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน)

( ) มี ( ) ไม่มี ( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจํานวน_______ คน
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีได้รับผลกระทบจํานวน____________ คน

5. สาธารณูปโภค

5.1 การเดินทางเข้าพื้นท่ีท่ีประสบภัย

( ) เดินเท้า ( ) รถจักรยานยนต์

( ) รถยนต์ ( ) 4 ล้อ ( ) ขับเคล่ือนสี่ล้อ ( ) 6 ล้อ ( ) 10 ล้อ

( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร ( ) รถไฟ

( ) เรือ ระบุประเภท

( ) อากาศยาน ระบุประเภท

รายการ การใช้งาน

ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ
แต่ทํางานได้ เป็นร
ะยะ ๆ

เสียหาย
ใช้งานไม่ได้

ถนน
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอร์เน็ต

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
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อื่นๆ ระบุ
( ) อื่นๆ ระบุ
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6. บ้านเรือน/อาคารท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับผลกระทบ

( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง

( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง

( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลําดับความต้องการแต่ละด้าน)

7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย
( ) รถบรรทุกนา จํานวน_________ คัน
( ) รถกูภ้ัย จํานวน_________ คัน
( ) เรือท้องแบน/ แพยาง จํานวน_________ ลํา
( ) เครื่องปั่นไฟ จํานวน__________เครื่อง
( ) รถปั่นไฟ จํานวน_________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จํานวน_________ คัน
( ) รถขุดตัก จํานวน_________ คัน
( ) รถผลิตน้ําดื่ม จํานวน_________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร จํานวน_________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร จํานวน__________เครื่อง
( ) โดรน จํานวน__________เครื่อง
( ) เรือผลักดันนํ้า จํานวน_________ ลํา
( ) อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า

( ) เสื้อชูชีพ จํานวน___________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน_________ อัน

( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน_________ คัน
( ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จํานวน__________เครื่อง
( ) เครื่องสูบนํ้า จํานวน__________เครื่อง
( ) รถสื่อสาร จํานวน_________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน_________

7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ จํานวน__________ ชุด

( ) ข้าวกล่อง จํานวน__________ ชุด

( ) น้ําดื่ม จํานวน___________ลิตร/ขวด
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( ) เสื้อผ้า จํานวน__________ชุด

( ) ยารักษาโรค จํานวน__________ ชุด

( ) อาหาร / เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน จํานวน__________ ชุด

( ) สุขาเคลื่อนที่ จํานวน___________ห้อง

( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จํานวน__________ ชุด



แบบประเมินความเสียหายและความตอ้งการระยะท่ี 2 หมายเลขอา้งอิงแบบประเมิน..............................

1

( ) ไฟฉาย จํานวน ชุด

( ) ยากันยุง จํานวน ชุด

( ) ผ้าอนามัย จํานวน ชุด

( ) ชุดช้ันในชาย จํานวน ชุด

( ) ชุดช้ันในหญิง จํานวน ชุด

( ) กระดาษชําระ จํานวน ชุด

( ) นํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน ชุด

( ) ถุงดําสําหรับขับถ่าย จํานวน ชุด

( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จํานวน ชุด

( ) เต็นท์สนาม จํานวน ชุด

( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเล้ียง ผลิตได้ กล่อง/วัน

( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จํานวน ชุด

( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง) จํานวน ชุด

( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน

7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์

( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จํานวน แห่ง

( ) ถนน จํานวน สาย

( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน

7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ

8. ความต้องการด้านบุคลากร

( ) ทีมค้นหา จํานวน คน
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( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย จํานวน ตัว

( ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน จํานวน คน

( ) ชุดประสานงาน จํานวน คน

( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี จํานวน หน่วย

( ) ตํารวจ/ตซด./ทหาร จํานวน คน

( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน

ผู้ประเมิน ตําแหน่ง

วัน/เดือน/ปี เวลา

************************************
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)

1. สถานท่ีทําการประเมิน
สถานที่ หม่ที่
ซ่ือหม่บ้าน/ชุมซน ตําบล
อําเภอ จังหวัด
พิกัด (GPS) I AT I ONG

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team)
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE
1
2
3
4
5

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ^ในซ่องว่างที่เตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย
อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน ( ) นํ้าท่วมขัง ( ) น้ําล้นตลิ่ง

( ) นํ้าไหลหลาก ( ) นํ้าทะเลหนุน ( ) น้ําป่าไหลหลาก
( ) วาตภัย ( ) อื่นๆ ระบ

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

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

ภาคผนวก ฑ
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ

( ) ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว

ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น.

สิ้นสุดวันที่ เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น.

( ) ณ วันท่ีทําการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่ส้ินสุด
ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน พ.ศ. เวลาประมาณ น.

3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมซน หมู่ที่
ตําบล อําเภอ
จังหวัด
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT) ลองจิจูด(LONG).

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อํานวยการอําเภอ และ/หรือ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน ควบคุม

และส่ังการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม

สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเข้าพื้นท่ีท่ีประสบภัย

( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์ ( ) 4 ล้อ ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ ( ) 6 ล้อ ( ) 10 ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใชใ้นการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นท่ี

ประชาชน จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)รวม ชาย หญิง

ประชาชนในพื้นท่ี
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
ประชาชนท่ีต้องอพยพ
ประชาชนท่ีเสียชีวิต
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชาชนท่ีสูญหาย

4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)รวม ชาย หญิง
ประชากรแฝงแฝงในพื้นท่ี
ประชากรแฝงแฝงได้รับผลกระทบ
ประชากรแฝงแฝงท่ีต้องอพยพ
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง จํานวน (คน)

รวม ชาย หญิง

ผู้สูงอายุ
ผู้เยาว์ท่ีไม่มีผู้ดูแล
คนพิการ
ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยจิตเวช
สตรีตั้งครรภ์
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)

4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
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( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตว์
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว์ ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)
( ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
( ) แม่บ้าน
( ) ว่างงาน
( ) อื่นๆ ระบุ

5. พ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบ
5.1 ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

5.1.1 บ้านเรือนท่ีเสียหาย
( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง
( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชย์ ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง

( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง
( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

โรงงาน ( ) เสียหายบางส่วน จํานวน หลัง
( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

โรงแรม ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน หลัง
( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

ตลาด ( ) เสียหายบางส่วน จํานวน หลัง
( ) เสียหายท้ังหมด จํานวน หลัง

5.1.3 ทรัพย์สินในการประ กอบอาชีพ
( ) ยานยนต์ จํานวน คัน
( ) เรือประมง จํานวน ลํา
( ) ปศุสัตว์ จํานวน ตัว
( ) สัตว์ปีก จํานวน ตัว
( ) พื้นท่ีการเกษตร

( ) พืชไร่ จํานวน ไร่
( ) พืชสวน จํานวน ไร่

( ) นาข้าว จํานวน ไร่
( ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า จํานวน บ่อ
( ) เครื่องมือประกอบอาชีพ จํานวน อัน
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( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน

5.2 สาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจํานวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน จํานวน แห่ง
( ) ทํานบก้ันนํ้า จํานวน แห่ง
( ) ฝาย จํานวน แห่ง
( ) เหมือง จํานวน แห่ง
( ) ศาสนสถาน จํานวน แห่ง
( ) สถาบันการศึกษา จํานวน แห่ง
( ) สถานพยาบาล จํานวน แห่ง
( ) สถานที่ราชการ ระบุ จํานวน แห่ง
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จํานวน แห่ง
( ) บ่อน้ํา / อ่างเก็บน้ํา จํานวน แห่ง
( ) ท่อระบายน้ํา จํานวน แห่ง
( ) โบราณสถาน จํานวน แห่ง
( ) อื่นๆ ระบุ จํานวน แห่ง

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจําเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI

รายการ จํานวน

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)
4. เครื่องใช้ประจําวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'้น)
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เสื่อ ผ้าห่ม)
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจําบ้าน
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม
9. การจัดการพื้นท่ีอพยพสัตว์เล้ียง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นํ้าและสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

( ) ซ้ือน้ํา ( ) ประปาส่วนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บ่อน้ําบาดาล/น้ําใต้ดิน ( ) อื่นๆ ระบุ

7.2 ประเภทห้องสุขาท่ีต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสําเร็จรูป ( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจําท่ี/สุขาที่สร้างข้ึนใหม่ในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ

8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

( ) โรงพยาบาลรัฐ ( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต. ( ) ร้านขายยา ( ) อื่นๆ ระบุ

8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

( ) แพทย์ จํานวน คน
( ) ทันตแพทย์ จํานวน คน
( )จิตแพทย์ จํานวน คน
( )เภสัชกร จํานวน คน
( ) พยาบาล จํานวน คน
( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน คน
( ) อื่นๆ ระบ จํานวน คน

8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระร่วง ( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ ( ) เจ็บป่วยเรื้อรัง ( ) โรคน้ํากัดเท้า
( ) อื่นๆ ระบุ

9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

( ) ข้าวสาร / อาหารก่ึงสําเร็จรูป ( ) อาหารกระป๋อง
( )ไข่ ( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ

9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดท้องถิ่น ( ) ร้านขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์ ( ) ครัวกลาง
( ) ได้รับแจกอาหาร ( ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ

10. ศูนย์พักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
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( ) ประซาซนท่ีไม่ยอมอพยพ จํานวน คน
( ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนย์พักพิง จํานวน คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยู่ท่ีอื่นท่ีไม่ใช่ศูนย์พักพิง จํานวน คน

10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ

10.3 จํานวนศูนย์พักพิง จํานวน แห่ง
11. การศึกษา

11.2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ จํานวน แห่ง
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้ จํานวน แห่ง
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้ จํานวน แห่ง

11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง
( ) ไม่มีผู้สอน ( ) ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง
( ) นักเรียนไม่ปลอดภัยท่ีจะเข้าไปเรียน ( ) วัสดุและอุปกรณ์ขํารุด/ได้รับความเสียหาย
( ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ

12. การคุ้มครอง
12.1จํานวนเด็กในพ้ืนที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18ปี)

จํานวนเด็กในพ้ืนที่ จํานวน คน หญิง คน ชาย คน
เด็กท่ีพ่อแม/่ผูป้กครอง

เสียชีวิต
จํานวน คน หญิง คน ชาย คน

เด็กพลัดหลง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน

อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ป)ี ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

( ) การค้ามนุษย์ ( ) แรงงานเด็ก ( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด ( ) โรคติดต่อ ( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย ( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ข้อมูลข่าวสาร
13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย
โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไม่มีไฟฟ้า ( ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต
( ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด ( ) อื่นๆ ระบุ

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ
14.1 การจัดลําดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

รายการ ระดับความต้องการ (เร่งด่วน)
มาก ปานกลาง น้อย

ท่ีพักพิง
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง
นํ้าดื่ม/น้ําใช้
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย
การให้บริการด้านการศึกษา
สัตว์เล้ียง (อาหารและการขนย้าย)
รายการท่ีไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบส่ือสาร
การคมนาคมขนส่ง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบชุือ่หน่วยงาน
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.3 ด้านประปา ระบุชือ่หน่วยงาน
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบชุือ่หน่วยงาน
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ท่ีไม่ใช่อาหาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหน่วยงาน
14.1.8 ด้านที่พักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชือ่หน่วยงาน
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุชือ่หน่วยงาน
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบชุื่อหน่วยงาน

ผู้ประเมิน ตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เวลา

*******************************
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รายละเอียดศูนย์พักพิง
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

ชื่อศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย___________________
หมู่บ้าน___________________ ตําบล .
อําเภอ____________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT___________________ LONG_______________
ผู้ประสานที่พักพิง___________________ เบอร์ติดต่อ_____________
หัวหน้าศูนย์พักพิง_________________ เบอร์ติดต่อ______________

(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน ( )สถาบันการศึกษา ( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา ( ) พื้นท่ีทหาร ( ) สถานสงเคราะห์
( ) อื่นๆ ระบุ________________

(3) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย__________ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้_________ คน จํานวนท่ีอยู่จริง จํานวน คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี
1. สถานที่นอน

- เครื่องนอน/ฟูก
- มุ้ง
- เสื่อ
- ผ้าห่ม
- เต็นท์

2. ห้องสุขา

- หญิง
- ชาย

3. ห้องอาบน้ํา
- หญิง
- ชาย

4. โรงครัว
- อุปกรณ์ทําครัว
- จาน/ช้อน/ถ้วย

5. ฉากก้ัน

6. พื้นท่ีส่วนกลาง
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7. จุดพยาบาล
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์

11. ท่ีจอดรถ

12. พื้นท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ

13. พื้นท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ

14. พื้นท่ีจัดการขยะ

15. มุมลันทนาการ/มุมให้คําปรึกษา

16. พื้นท่ีซักล้าง

17. พื้นท่ีสําหรับสัตว์เลี้ยง

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

19. อื่นๆ ระบุ

รายการ จํานวน/ประชากร
สุขา 1 : 20
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร
เจ้าหน้าที่หลักดูแล 1:100
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100
นํ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน
นํ้าสําหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน
นํ้าสําหรับหน่วยแพทย/์พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน
พื้นท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน
ขนาดพ้ืนที่ศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ)
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