แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
พ.ศ. ๒๕๖5
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
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หน้า ๑

คำนำ
สถานการณ์ ส าธารณภัยในปัจจุบันมี แนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและซับ ซ้อนมากขึ้น มี
สาเหตุ เนื่ อ งจากความแปรปรวนของสภาพภู มิอ ากาศของโลก ความเสื่ อ มโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติ
ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้
ประชาชนมีโอกาส อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ ง และภัยที่เกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือ
ประกอบกับ พระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้ อำนวยการ
ท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลั งจาก
สถานการณ์สิ้นสุดลง
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ ว นตำบลกวางโจน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการ
ช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
(นางพูมใจ ประทุมคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
วันที่ 20 เดือน มกราคม 2565
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หน้า ๒

สารบัญ
หน้า
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
บทนำ
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑
๑.๑ สภาพทั่วไปของ ตำบลกวางโจน
๑
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
2
๑.๑.๕ สถารที่สำคัญ
3
1.1.6 สาธารณูปโภค
5
1.1.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 7
๑.๑.8 แหล่งแม่น้ำลำคลอง
7
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
7
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
7
๑.๒.๒ สถิติภัย
7
๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลกวางโจน
9
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี
9
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
11
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
11
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
11
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
12
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
13
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
13
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
13
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน
14
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
14
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
14
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน(เมือ่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)18
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด
18
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
18
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 19
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.4.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
๓.4.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
๓.4.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
3.5 การเตือนภัย
3.5.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้า
3.5.2 การแจ้งเตือนภัย
3.5.3 ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
3.5.4 กระบวนการแจ้งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
๔.๑.1 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน
4.1.2 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน
๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อบต.กวางโจน
4.3 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๔.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.4.๑ หลักการปฏิบัติ
4.4.2 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
๔.5 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.5.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔.5.๒ หน่วยงานสนับสนุน
๔.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
๔.7 การอพยพ
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20
20
20
20
21
22
๒4
๒4
๒4
๒6
27
27
27
28
29
30
30
30
31
32
33
34
34
34
40
41
41
42
43
หน้า ๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
4.11 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
๔.๑2 การอพยพกลับ
๔.๑3 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑4 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๕.1 การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
๕.2 การฟื้นฟู
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.กวางโจน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.กวางโจน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.กวางโจน
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44
44
๔4
๔5
45
47
48
48
48
48
49
50
51
๕2
๕3
๕4
56
56
58
59
60
60
60

หน้า ๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 00
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต ตำบลกวางโจน
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.กวางโจน
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.กวางโจน
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ /แผนที่รองรับการอพยพ อบต.
กวางโจน
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต อบต.กวางโจน
ฌ. แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว
ญ. ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
-----------------------------------
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สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
บทนำ
แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
13
ของ อบต.กวางโจน
แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
๑7
แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
29
แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน
30
แผนภาพที่ ๔-๒ : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
32
แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน
42
แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวของ อบต.กวางโจน
47
แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 49

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๖
ตารางที่ ๒-๑

: สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.กวางโจน
: สถิติการเกิดภัยแล้งของ อบต.กวางโจน
: สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.กวางโจน
: สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.กวางโจน
: ลำดับความเสี่ยงภัยของ อบต.กวางโจน
: ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน
: ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
อบต.กวางโจน
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.กวางโจน
ตารางที่ ๔–๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ ๔-๒ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ อบต.กวางโจน
ตารางที่ ๔-3 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๖–๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลกวางโจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภูเขียว ห่างจากอำเภอไปตามทางสาย กวางโจนชัยภูมิ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นทีป่ ระมาณ ๗๘.๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่ มีพื้นที่
ใหญ่เป็นอันดับที่ ๕ ของอำเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบ้านแก้ง เทศบาลธาตุทอง ตำบลหนองตูม และตำบลหนองคอน
ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
และตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
และตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว
และตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
ตำบลกวางโจน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านบัวพักเกวียน
หมู่ที่ ๑
บ้านนาล้อม
บ้านโนนทอง
หมู่ที่ ๒
บ้านทองสำราญ
บ้านหนองคร้อ
หมู่ที่ ๓
บ้านบัวพักเกวียน
บ้านกวางโจน
หมู่ที่ ๔
บ้านหนองกุงคำ
บ้านดอนจำปา
หมู่ที่ ๕
บ้านหนองกุง
บ้านหนองกุง
หมู่ที่ ๖
บ้านหนองสะเดา
บ้านหนองปอแดง
หมู่ที่ ๗
บ้านใหม่เทพประทาน
บ้านโนนตุ่น
หมู่ที่ ๘
บ้านโนนจำปาทอง
บ้านสวนอ้อย
หมู่ที่ ๙
บ้านกวางโจน

หมายเหตุ

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
ตำบลกวางโจน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,2๒8 ครัวเรือน
มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น ๑๑,648 คน ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕63
จำแนกเป็นเพศชาย 5,809 คน เพศหญิง 5,839 คน
จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) จำนวน 1,164 คน
จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 1,659 คน
จำนวนผู้พิการ จำนวน 444 คน
จำนวนสตรีมีครรภ์ 15 คน
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง 8 คน
จำนวนครัวเรือน ๓,2๒8 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ

1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช
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2 ประชากรแฝง หมายถึง *ประชากรกลุ่มที่ได้เข้ามาทํางานหรือเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไม่ได้พักอาศัย
ลักษณะเช้าไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ประจําแต่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตน
พักอาศัย

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของ ตำบลกวางโจน คือการทำนา ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ข้าวที่
ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว (ข้าวเหนียวพันธ์ กข.6 และกข.23) ข้าวจ้าวมีปลูกบ้างแต่เป็นส่วนน้อย รองลงมา
คือ ด้านการทำไร่อ้อย และทำสวน ได้แก่ การปลูกอ้อย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั้งหมด 7,495 ไร่,การ
ปลูกข้าวโพด ,การปลูกไม้ผล ฯลฯ อาชีพเสริม คือการทอผ้า ส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าไหม ผ้าไหมมัดมี่ และ
ผ้าขิดส่วนมาเป็นการออมในครัวเรือน
อาชีพหลัก คือการทำนา ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ข้าวที่ปลูกส่วนส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว (ส่วนใหญ่เป็นข้าว
เหนียวพันธ์ กข.6 และ กข.23) ข้าวจ้าวมีปลูกบ้างแต่เป็นส่วนน้อย
อาชีพรอง คือการทำไร่ และทำสวน ได้แก่
การปลูกอ้อย มีปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากข้าว และปลูกในพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน
เนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกร(ในตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว) คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ทั้งหมด 7,495 ไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรองจากข้าว
การปลูกข้าวโพด แต่เดิมปลูกเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันก็มีปลูกบ้างแต่ไม่มากนักส่วน
ใหญ่ปลูกเฉพาะสำหรับบริโภคในครัวเรือน
การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะพร้าว มะขามฯ ปลูกในพื้นที่เกือบทุก
หมู่บ้าน คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูก 266 ไร่
การเลี้ยงสัตว์ มีเกือบทุกหมู่บ้าน สัตว์ที่ลี้ยงได้แก่
1. การเลี้ยงโคเนื้อ (โคพื้นเมือง, โคลูกผสม, โคพันธ์แท้) มีการเลี้ยงกระจายไปในทุก หมู่บ้าน
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงประมาณ 184 ราย มีเลี้ยงมากในบ้านหนองคร้อ บ้านบัวพักเกวียน และบ้านหนองกุงคำ
2. การเลี้ยงกระบือ เลี้ยงเพื่อใช้งานในการทำการเกษตรมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจำนวน 42 ราย
กระบือประมาณ 124 ตัว มีการเลี้ยงประปรายในหมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน บ้านดอนจำปา บ้านหนองคร้อ
และบ้านหนองกุงคำ
3. การเลี้ยงสุกร เป็นการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน นอกนั้นก็เป็นการเลี้ยงเป็นฟาร์ม
ขนาดเล็ก ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่มีจำนวนน้อย ตำบลกวางโจนมีผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 48 ราย
สุกรจำนวน 342 ตัว
4. การเลี้ยงเป็ด (เป็ดเชอรี่, เป็ดเทศ) ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกร
ผู้เลี้ยงจำนวน 128 ราย เป็ดจำนวน 958 ตัว
5. การเลี้ยงไก่ (ไก่เนื้อ, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง) ตำบลกวางโจนมีการเลี้ยงไก่เป็นฟาร์มขนาด
กลางโดยเป็นลูกค้าของบริษัทใหญ่ที่ทำการส่งออก เกษตรกรผู้เลี้ยงประมาณ 154 ราย ไก่จำนวน
34,400 ตัว
การประมง การทำประมงในพื้นที่ตำบลกวางโจน จะเป็นประมงน้ำจืด คือ จับปลาจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเลี้ยงพันธ์ปลาด้วย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลา
ดุก โดยขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาในนาข้าว แต่นับว่ายังเป็นส่วนน้อย ซึ่งมีอยู่กระจายในหมู่บ้านต่างๆของ
ตำบล
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 อบต.กวางโจน
1.1.๕ สถานที่สำคัญ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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พื้นที่
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

สถานที่สำคัญ
(ระบุรายละเอียด)
สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต บัวพักเกวียน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพักเกวียน
สถานที่ตั้งทางศาสนา สำนักสงฆ์ปา่ บัวแก้ว,
สำนักสงฆ์ปฏิบัตธิ รรมวิมุตติสุข
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดน้ำอ้อม
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดราษฎร์สามัคคี
พื้นที่ทิ้งขยะ –
สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข
สถาบันการศึกษา โรงเรียนกวางโจนโนนทอง,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดเจดีย์
พื้นที่ทิ้งขยะ –
สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้งทางศาสนา พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปอแดง,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฝือแฝง
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดเฝือแฝง
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา สำนักสงฆ์บ้านโนนตุ่น
พื้นที่ทิ้งขยะ -

พิกัดทางภูมิศาสตร์
Lat:16.29361804185686 long:102.21130606360396
Lat:16.298531007151297 long:102.20895161155467
Lat:16.29735704490419 long:102.20856785774231
Lat:16.29586413175835 long:102.21136308186155
Lat:16.297027360235592 long:102.17438198381619
Lat:16.30060797477925 long:102.21564268132032
Lat:16.286379676010625 long:102.259411265692
Lat:16.2545395499021985 long:102.24640846252441
Lat:16.25367631611766 long:102.25135367043042
Lat:16.280356983340702 long:102.25525289771423
Lat:16.278111870162984 long:102.2532841562973
Lat:16.279234429963186 long:102.25529044864044
Lat:16.292607016367523 long:102.25026128016042
Lat:16.29201870208879 long:102.24759501172895
Lat:16.29254752981728 long:102.24844964390284
Lat:16.252182330024898 long:102.29204512851472
-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๑

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 16

หมู่ที่ 17

สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดศรีบุญเรือง
พื้นที่ทิ้งขยะ –
สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดอัมพวัน
พื้นที่ทิ้งขยะ ของ อบต.กวางโจน
สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบัวบาน
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา ที่พักสงฆ์ป่าทรงกรด
พื้นที่ทิ้งขยะ –
สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุง,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง,
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดสวรรค์นคร,
วัดสิริธรรมหนองกุง,
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบั น การศึ ก ษา ,ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด ราษฎร์
สามัคคี
สถานที่ตั้งทางศาสนา พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดบ้านใหม่เทพประทาน
พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนจำปา,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจำปา
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดโนนจำปาทอง
พื้นที่ทิ้งขยะ -

Lat:16.266004070744625 long:102.2265983534479
Lat:16.265919108809182 long:102.22480839871818
Lat:16.280802740948566 long:102.21541285514832
Lat:16.277668480744804 long:102.23334079107975
Lat:16.295580677994167 long:102.21386790275574
Lat:16.261508993107835 long:102.15738973231608
Lat:16.270761800168895 long:102.20283877190562
Lat:16.26883628939803 long:102.20129009167299
Lat:16.263739904604375 long:102.200284429192287
Lat:16.270524482437136 long:102.20067990466096
Lat:16.272877447330927 long:102.20901171382107
Lat:16.249118814316507 long:102.25537957841496
Lat:16.273675995196676 long:102.28929068198146
Lat:16.270799784892603 long:102.27049485667744
Lat:16.27043727212806 long:102.26927215161213
Lat:16.273356710436854 long:102.26938962936401
-
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หน้า ๑๒

หมู่ที่ 18

รวม

สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต กวางโจน
สถาบันการศึกษา สถานที่ตั้งทางศาสนา พื้นที่ทิ้งขยะ สถานที่ราชการ
1 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา
14 แห่ง
สถานที่ตั้งทางศาสนา
15 แห่ง
พื้นที่ทิ้งขยะ
1 แห่ง

Lat:16.26443243035528 long:102.24659621715546
-

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค
พื้นที่
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)
ไฟฟ้า ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม

พิกัดทางภูมิศาสตร์
lat:16.29628309065544 long:102.21182140735735
lat:16.29563415661062 long:102.21086600587434
lat:16.298621211766033 long:102.20950811258497
lat:16.294472758211672 long:102.21087449964527
lat:16.28930027415227 long:102.25553689936747
lat:16.286518488222143 long:102.25760851922229
lat:16.288442448771587 long:102.25752700075084
lat:16.25283359860343 long:102.25310590334139
lat:16.252830917905246 long:102.2520379615045
lat:16.276386534931465 long:102.25303219986023
lat:16.27838648362022 long:102.25453202592061
lat:16.27168684277812 long:102.26591021446849
lat:16.27328955371949 long:102.2631298680141
lat:16.26899574048191 long102.19804170663052
lat:16.269872024468857 long:102.19831875548446
lat:16.294071767256117 long:102.2468439525405
lat:16.2925525006693 long:102.24514156179492
-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๓

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 16

หมู่ที่ 17

ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสือ่ สารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม

lat:16.25122856788051 long:102.29404229080254
lat:16.2490995824833 long:102.29358196103843
lat:16.267435575547236 long:102.22600740261156
lat:16.26703015129884 long:2246297917072
lat:16.282274262464973 long:102.21554194377094
lat:16.282507641227756 long:102.21487442875991
lat:16.281178197196777 long:102.2078607822849
lat:16.294852498590043 long:102.21863353142179
lat:16.294867874597895 long:102.2183624933807
lat:16.293680232157364 long:102.21279048830428
lat:16.295115515841722 long:102.21479997502682
-

ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม

lat:16.268646292439964 long:102.1924001144622
lat:16.269873703631884 long:102.1968232319949
Lat:16.2670034701736 long:102.19988705739223
Lat:16.26997698622408 long:102.20128934403364
lat:16.249759041557976 long:102.25642463035044
lat:16.252319189978095 long:102.25502016203323
Lat:16.273316781568973 long:102.28937111583132
Lat:16.272696469052637 long:102.29675978845653
Lat:16.272388543116907 long:102.26904125140824
Lat:16.27124903496372 long:102.26690927885862
-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๔

หมู่ที่ 18

รวม

ไฟฟ้า
ประปา
ถนน
รถโดยสาร
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ไฟฟ้า มีทุกหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน
ประปา 18 แห่ง
ถนน 18 สาย
รถโดยสาร 3 จุด
การสื่อสารและโทรคมนาคม 3 จุด

Lat:16.273433521284293 long:102.25102243773131
Lat:16.273212467951776 long:102.25112275594421
-

หมายเหตุ วิ ธี ก ารระบุ พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม “การหาค่ า พิ กั ด ละติ จู ด ลองจิ จู ด
จาก Google Maps”
1.1.๗ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
อบต.กวางโจน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง ทต.ธาตุทอง
และอบต.โอโล และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 201
๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ำลำคลอง
ตำบลกวางโจน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
ลำน้ำ ,ลำห้วย จำนวน 6 สาย คือ
- ลำห้วยหมาตายล่าง
- ลำห้วยหมาตายบน
- ลำห้วยกุดกวางโจน
- ลำห้วยหอย
- ลำห้วยนาบ่า
- ลำห้วยขี่หนู
- บึง/หนอง/อื่นๆ
จำนวน 23 แห่ง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์ ส าธารณภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ตำบลกวางโจน ส่ ว นใหญ่ เกิ ด ภั ย จาก
อุบัติภัยโดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก คน ถนน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดถนนสายหลัก 201 ที่เกิดภัยขึ้น
บ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยของ ตำบลกวางโจน ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๕

(1) วาตภัย
ตารางที่ ๑-1 : สถิติการเกิดวาตภัยของ ตำบลกวางโจน
พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕60
๒๕61
๒๕62
2563
2564
รวม

1
1
1
4
2
9

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย
จำนวนบ้านเรือน จำนวนบ้านเรือน
(หมู่ที่/ชุมชน)
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหาย
(หลัง)
บางส่วน(หลัง)
2,5,12,17
20
4
1
3,5,14,15,18
17
1,2,3,4,5,8,15,16,17,18
60
12,18
6
104

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
42,206
11,199
37,482
123,800
12,220
226,907

(ที่มา : อบต.กวางโจน )
(2) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-2 : สถิติการเกิดภัยแล้งของ ตำบลกวางโจน
ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่
จำนวนสัตว์
จำนวน
ประสบภัย
พื้นที่การเกษตร
ที่รับ
ครัวเรือน
(หมู่ที่/ชุมชน)
เสียหาย (ไร่) ผลกระทบ
ที่ประสบภัย
(ตัว)

มูลค่า

พ.ศ.

จำนวนครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕60

-

-

-

-

-

-

๒๕61

-

-

-

-

-

-

๒๕62

1

1-18

๓,2๒8

20,560.75

-

22,9909,139.75

2563

-

-

-

-

-

-

2564

-

-

-

-

-

-

รวม

1

1-18

๓,2๒8

20,560.75

-

22,9909,139.75

ความเสียหาย (ล้าน
บาท)

(ที่มา : เกษตรอำเภอภูเขียว ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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(3) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-3 : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ ตำบลกวางโจน
พ.ศ.

จำนวน
ครั้ง
ที่เกิดภัย
(ครั้ง)

๒๕60
๒๕61
๒๕62
2563
2564
รวม

29
23
42
24
21
139

ผลกระทบความเสียหาย
มูลค่า
จำนวน
พื้นที่ประสบภัย
บ้านเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ ความเสียหาย
(หมู่ที่/ชุมชน)
(บาท)
ที่ประสบ (คน)
(คน)
ภัย
1,13,16,18,11,3,17,
1,12,16,17,9,5,3,15,10
1,7,13,17,10,5,16,18,3,11,15,14,8,9
1
7,806
1,3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16
1,4,9,10,12,13,14,15,18
1
10,000
2
17,806

(ที่มา : อบต.กวางโจน
(4) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-4 : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ ตำบลกวางโจน

พ.ศ.

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)

สถานที่เกิดเหตุ

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

99
86
45
84
103
74
94

ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน
ในเขตตำบลกวางโจน

ผลกระทบความเสียหาย
จำนวน
จำนวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
2
5
1
0
2
0
0

104
82
47
90
98
70
49

มูลค่าความ
เสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : โรงพยาบาลภูเขียว,องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน)

๑.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลกวางโจน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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การจัดลำดับความเสี่ยงภัย
ตารางที่ ๑-5 : ลำดับความเสี่ยงภัยของ ตำบลกวางโจน
ลำดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
ภัยทางถนนอุบัติภัย
อัคคีภัย
วาตภัย
ภัยแล้ง

ลักษณะของการเกิดภัย
อุบัติเหตุจากรถ,สภาพผิวถนนมีการก่อสร้าง
มีการจุดไฟเผาอ้อย,เผาไร่นาใกล้บ้าน
จากพายุฤดูร้อน
ฝนทิ้งช่วง

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา มีการเกิด สาธารณภั ยขึ้นบ่ อยครั้งและเกิดขึ้น เป็น ประจำ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ ตำบลกวางโจน สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย
อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการ
คาดการณ์ทำได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนน มาก เช่น
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำปี
ตารางที่ ๑-6 : ปฏิ ทิ น สาธารณภั ย ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตำบลกวางโจนเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า ตำบลกวางโจน จึงทำปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังนี้
ระยะเวลาที่เกิดภัย
ภัย/เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุทกภัย
ฤดู
ภัยแล้ง
แล้ง

พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย

ปีใหม่ ตรุษจีน

อุบัติเหตุ
สงกรานต์
ทางถนน ปีใหม่
ภัยหนาว
หมายเหตุ : … เฝ้าระวังตลอดทั้งปี

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

ลอย ปีใหม่
กระทง

ปีใหม่
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บทที่ ๒
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ ความสำคัญมากขึ้นกับ
การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่ วนตำบลกวางโจน พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบั บ นี้ ให้ เป็ น ไปตามความหมาย “สาธารณภั ย ” ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในพื้น ที่ องค์การบริห ารส่ ว นตำบลกวางโจน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็น
ลำดับแรก มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอำเภอให้เสนอต่อผู้ว่า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลาง
ต่อไป
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นำไปสู่ การพัฒ นา ที่ ยั่งยื น รวมทั้งเพื่อเป็นการพั ฒ นาศักยภาพสังคมและท้ องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ –
ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็ น การลดโอกาสที่จ ะได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภั ยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่ ม ศั กยภาพของบุ ค คล ชุม ชน และสั งคมให้ เข้ มแข็งในการจัด การปั ญ หาในปั จจุ บั น รวมถึงป้ องกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็ น การเผชิญ เหตุแ ละจั ดการสาธารณภั ยในภาวะฉุก เฉิน ให้ เป็ น ไปอย่างมี ม าตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสู ญ เสี ย ที่ จ ะมี ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็ น การปรับ สภาพระบบสาธารณู ปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็น อยู่ของชุม ชน
ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
โดยการจั ดระบบและกลไกในการประสานความร่ว มมือระหว่างประเทศให้ มีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภัย ของประเทศจำเป็น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่ วน ทั้ งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ โดยคำนึ ง ถึ ง ระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิ บั ติ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พ.ศ.
2563 ฉบับนี้ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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จะสามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
มีทมี่ าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกวางโจน (โครงการที่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
(๒) องค์การบริห ารส่วนตำบลกวางโจน ตั้งงบกลางให้ เพี ยงพอต่อการเผชิญเหตุ สา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจำเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สำหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๒๑

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ใน อบต.กวางโจน จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแต่
ระดับ ประเทศ ซึ่งกองอำนวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน ต้องมีการเชื่อมโยงและ
รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ
และระดับจังหวัดด้วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒ นาระบบการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีห น้ าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น้ า ที่ จั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เสนอต่ อ
ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด เพื่ อ ประกาศใช้ ต่ อ ไป โดยมี อ งค์ ป ระกอบและอำนาจหน้ าที่ ต ามที่ ระบุ ในมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อำนวยการ ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และประสาน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแต่ละระดับ
โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบู รณาการข้อ มูล และการปฏิ บั ติก ารของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมื ออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกำลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับ ในกรณี การจั ดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรี
ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการ
(๔) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งดำเนิ น การสนั บ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
(๕) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.)
ทำหน้ า ที่ อ ำนวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวั ด
หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ
(๖) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมื อ งพั ท ยาให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชลบุ รี
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด
และผู้อ ำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมทั้งสนับ สนุน การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านดอน,อบต.บ้านเพชร,ทต.บ้านเพชรภูเขียว,ทต.ธาตุทอง
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(๖.๒) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)
ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอภูเขียว รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการ
จังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับ การร้องขอโดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นผู้อำนวยการ
(๖.๓) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล
(กอปภ.อบต.) ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตำบล
กวางโจน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.
บ้านดอน,อบต.บ้านเพชร,ทต.บ้านเพชรภูเขียว,ทต.ธาตุทอง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้น ที่ ให้ กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ
กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการจั ด การสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง ให้ ร ายงานผู้ อ ำนวยการอำเภอในเขตพื้ น ที่
(นายอำเภอภูเขียว) ทราบทันที
หากประเมิน สถานการณ์สาธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลำพัง ให้รายงานให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ติดต่อหรือใกล้ เคียง และหรือกองอำนวยการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อำนวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อำนวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อำนวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อำนวยการเขต)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อำนวยการอำเภอ
(นายอำเภอ)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายก)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัด)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายก)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัด)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อทำ
หน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณ
ภัยทุกขั้นตอนหากในกรณี ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ให้ขอรับ
การสนับสนุนจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน)

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอำเภอและจังหวัด
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณี สถานการณ์ สาธารณภั ยมี ความรุนแรงให้ ประสานขอกำลั งสนั บสนุ นจากกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ
๒.๗.๒ การปฏิบัติรว่ มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และ
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน รายงาน
ผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมทั้งประสาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทต.บ้านเพชรภูเขียว
,อบต.บ้ านเพชร,ทต.ธาตุทอง,อบต.บ้านดอน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือ ใกล้เคียง) ให้ส นับสนุน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ (ทต.บ้านเพชรภูเขียว,อบต.บ้านเพชร,ทต.ธาตุทอง
,อบต.บ้านดอน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้การ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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๒.๗.3 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน (กรณี เกิด สาธารณภั ย ) เพื่ อร่ว มปฏิบั ติการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย และการช่ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(๒) จัดทำแผนประสานงานกับองค์ การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ร่ว มกับ องค์ การ สาธารณกุ ศลจั ดทำแนวทางปฏิ บั ติ ในการสนั บ สนุ น ทรัพ ยากร เจ้ าหน้ าที่ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ตำรวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัว ที่ศูน ย์ป ฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่ว นตำบลกวางโจน หรือผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณี ห ลั งเกิด สาธารณภั ย ให้ องค์ การสาธารณกุ ศล องค์ก รเอกชน ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่ วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.กวางโจน
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

รายนามภาคประชาสังคม
และองค์การสาธารณกุศล
สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัวพักเกวียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กวางโจน
มูลนิธิสว่างคุณธรรม

โทรศัพท์/โทรสาร

รายชื่อผู้ประสานงาน

044-861543
063-5414924
088-0443880
152.850 MHz

ผอ.ทิพารัตน์ คงนาวัง
ผอ.เกรียงไกร ตะเกียงพล
-
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ฉบับนี้ มุ่งดำเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตาม
แนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พร้อม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การมุ่ งเน้ น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภั ย เป็น การลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม
ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทำให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
การวิเ คราะห์ค วามเสี ่ย ง, การประเมิน ความเสี ่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง
กระบวนการกำหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้ นและประเมิน
สภาวะการเปิ ดรับ ต่อความเสี่ย ง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)
ในการรั บ มื อของชุม ชนที่ อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิต และทรัพ ย์ สิ น การดำรงชี วิต และสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น การ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่ หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ที่อาจนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้ นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระทำการอย่ างใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ ๑ การทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้น ที่ ๕ การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบและระดั บ ความเสี่ ย ง ขั้ น ที่ ๖ การจั ด ทำข้ อ มู ล ความเสี่ ย งและแนวทาง
ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ สา
ธารณภั ย และเป็ น ข้อ มูล ในการวิเคราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ยง รวมทั้ งผลกระทบที่ อาจจะเกิด ขึ้น เพื่ อ
ประกอบ การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกำจัดความเสี่ยง (การ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
ทั้ งนี้ ตั วอย่ างของทางเลื อกในการจั ดการความเสี่ ยงตามกลยุ ทธ์ ข้ างต้ น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ อุทกภัย
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม

ประเภทของภัย

การป้องกัน/หลีกเลี่ยง

แผ่นดินไหว

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ บาง
ทั้งหมดจากบริเวณพื้นที่
เสี่ยงสูง ซึ่งจะได้รับผล
กระทบจากแรงสั่น และ
บริเวณเสี่ยงต่อทราย
เดือดหรือทรายเหลว

ใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
ที่ทนต่อแผ่นดินไหวออก
กฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซม
และเสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผนการใช้
ที่ดิน โดยคำนึงถึง ความ
เสี่ยง

พายุโซนร้อน
และอุทกภัย

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยงออก
ห่างจากชายฝั่งและ
เส้นทางพายุ รวมถึง
บริเวณพื้นที่ตำ่ ซึ่งเสีย่ ง
ต่ออุทกภัย

ก่อสร้างแนวกำบังลมหรือ
ใช้พื้นที่ ทางธรรมชาติ ใน
การลดแรงลม ก่อสร้างคัน
ดินหรือเขื่อนหรือกำแพง
คลื่น และอื่นๆ เป็นแนว
กัน้ น้ำ ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน้ำท่วม อยู่เหนือ
ระดับน้ำ ที่คาดการณ์ไว้
ใช้แนวกำบังธรรมชาติ
เช่น ป่าชายเลน วางแผน
ที่ดิน เป็นต้น

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง
การวางแผนเฉพาะกิจ ประกันความเสี่ยงจาก
ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมทั้ง แผ่นดินไหวกา
บริเวณการเฝ้าระวัง
รวมกลุม่ ความเสีย่ ง
แผ่นดินไหว การซ้อม
เงินทุนสำหรับซ่อม
รับมือแผ่นดินไหวการ
สร้าง และกองทุน
จัดเตรียมสิ่งของยังชีพ ออมทรัพย์ชุมชน
และสิ่งของสำรองจ่าย สำหรับการซ่อมสร้าง
การฝึกทีมค้นหาและ
และฟื้นสภาพ
ช่วยเหลือ การให้ความรู้
แก่ประชาชน
การเฝ้าระวังการ
ประกันความเสี่ยง
พยากรณ์การเตือนภัย อุทกภัย ประกัน
ล่วงหน้าสำหรับพายุ
ผลผลิตจากภัยพิบัติ
ไต้ฝุ่น การเตือนภัยน้ำ เงินทุนเพื่อการซ่อม
ท่วมล่วงหน้าการจัดการ ซ่อมสร้าง หรือ
และ การวางแผนอพยพ กองทุนออมทรัพย์
การจัดเตรียมสิ่งของยัง ของชุมชนสำหรับการ
ชีพ การหาที่หลบพายุ ซ่อมสร้างโครงการรับ
ไต้ฝุ่นและกำหนดศูนย์ ซื้อบ้านในพื้นที่น้ำ
อพยพฉุกเฉิน
ท่วมถึง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๒๙

รายละเอี ย ดเรื่ อ งการประเมิ น ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.disaster.go.th./หน่ ว ยงานภายใน/กองนโยบายป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย /ดาวน์ โ หลด/
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทำให้ทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กำหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตำบลกวางโจน ซึ่งมีห มู่บ้ านที่เป็ น พื้ น ที่เสี่ ยงภัย และปัจจัยที่ เป็นสาเหตุทำให้ เกิดความเสี่ ยงจากภั ยต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน
ประเภทของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ำ

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

หมู่ที่ 1-18

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
เกษตร เกษตรกรจึงมีความ
ต้องการใช้น้ำ ในปริมาณมาก
และต่อเนื่องทั้งปี
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุม
ประชาชนขาดความตระหนัก
ในการดูแลความปลอดภัย
เรื่องการใช้ไฟฟ้า
รถขนส่งสารเคมีวิ่งผ่านถนน
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ภัยแล้ง
วาตภัย

หมู่ที่ 1-18

อัคคีภัย

หมู่ที่ 1-18

สารเคมีและวัตถุ
อันตราย

-

-

หมู่ที่
1,14
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การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงต่ำ
สูง
ปานกลาง

ภัยแล้ง

-

หมู่ที่ 1-18

-

วาตภัย

-

หมู่ที่ 1-18

-

อัคคีภัย

-

หมู่ที่ 1-18

-

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

-

-

หมู่ที่
1,14

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

-พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
เกษตรเกษตรกรจึงมีความต้อง
การใช้น้ำในปริมาณมากและต่อ
เนื่องทั้งปี
-แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
รวมทั้งแม่น้ำลำคลองตื้นเขิน
- มีการบุกรุกทำลายป่าไม้

-มีเขื่อนหรือแหล่งน้ำและ
ระบบชลประทานที่ดี
-ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมเพื่อกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง
-มีการรณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ขยายพื้นที่ป่าเช่นการปลูก
ป่า
- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
- ติดตามสภาพภูมิอากาศ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม โดยเฉพาะ ช่วงฤดูมรสุม
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณ - จัดหลักสูตรอบรมบุคลากร
ภัยไม่เพียงพอ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบ
- อาคารบ้านเรือนและสภาพแวด ถ้วน
ล้อมขาดการบำรุงดูแลรักษาให้ - มีการปรับปรุงและซ่อม
เกิดความปลอดภัย
แซมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง
สามารถทนต่อลมพายุได้
- ประชาชนขาดความตระหนัก - มีการอบรมให้ความรู้ความ
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่อง เข้าใจในเรื่องอัคคีภัย
การใช้ไฟฟ้า
- มีการฝึกการป้องกันและ
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง บรรเทาสาธารณภัยด้าน
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย อัคคีภัยเป็นประจำทุกปี
ขึ้น
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยแก่ประชาชน
- รถขนส่งสารเคมีวิ่งผ่านถนน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
201
และแก้ไขปัญหาภัยจากสาร
เคมีและวัตถุอันตรายของ
อบต.
- มีการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเคมีและวัตถุอันตราย
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๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีพื้นที่ทั้ง 18 หมู่บ้าน สาธารณภัยที่
ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก อุบัติภัย,อัคคีภัย,วาตภัย,ภัยแล้ง เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑)
จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ อบต. ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กำแพง ประตูระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งกำลังบำรุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ)
ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้ อมูล สถิติ ภั ย และหาปั จ จั ย ที่ ท ำให้ เกิด ความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เพื่ อเป็ น ฐานข้อมู ล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดำเนินการที่ เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
เป็ น การเสริม สร้างศั ก ยภาพโดยเน้ น การอาศั ยชุ ม ชน/หมู่ บ้ านเป็ น ศูน ย์ก ลาง
ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่ อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อ นที่ ห น่ ว ยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ ค วามช่ว ยเหลื อ รวมทั้ งเป็ น การสร้างภาคี เครือ ข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร้ า งความพร้ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทำให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการ
ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ ส าธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้ ง ข่ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน กรมทรัพ ยากรน้ ำ กรมอุ ท กศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ที ม ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ป ระชาชนได้ รับ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสั บ สนในเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น และให้ ความสำคัญ กับผู้ ที่ต้องช่วยเหลื อเป็นกรณี พิเศษ เช่น ผู้ พิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให้มีอ าสาสมัค รและเครือ ข่า ยเฝ้ า ระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิบั ติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับ ชุมชน ทำหน้ าที่ติดตาม เฝ้ าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
กวางโจน มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จั ดทำแผนอพยพหลั กผู้ ประสบภัย แผนอพยพหลั กส่ วนราชการ โดยมี
สาระสำคัญประกอบด้วย จำนวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนด
เขตพื้นที่รองรับ การอพยพให้ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสำรวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
กวางโจน มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นำชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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(๕.๓) ปัจจัยความจำเป็นขั้นต่ำของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จำเป็น
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
จะจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ที่มี
ความพร้อมเป็นลำดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่ วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้ เมื่อ
เกิดสาธารณภัย
(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทำแผนการบริห ารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และให้ บ ริ ก ารได้ เมื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่ อดำเนิ น งานและให้ บ ริ การตามปกติต ามระดั บการให้ บ ริการที่ ก ำหนดไว้ซึ่งจะช่ วยให้ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ ภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(๔) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขัน้ ตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ย ง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทำให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
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จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทำความเข้ าใจเรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให้ ส ำรวจชุ ม ชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มี แ ผนรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย ในครอบครัว เช่ น การสร้า งบ้ า นเรื อ นให้ มี ค วาม
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
๓.๕ การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่า
จะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่ อ มี ก ารยื น ยั น ข้ อ มู ล ว่า มี โอกาสเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น และประชาชนในพื้ น ที่
อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภั ย
ไม่ต่ำกว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ ป ลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น ทั้ งนี้ ให้ น ำแนวทาง มาตรการ และขั้น ตอนการปฏิ บั ติ จ าก
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
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(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้นำระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
กำลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ให้ อ พยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่ ส ถานการณ์ จะรุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
สี น้ ำ เงิน หมายถึ ง สถานการณ์ อ ยู่ ในภาวะเฝ้ าระวัง ให้ ติ ด ตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขี ยว หมายถึง สถานการณ์ อยู่ในภาวะปกติ ให้ ติดตามข้อมู ล
ข่าวสารเป็นประจำ
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๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์

• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน
เขื่อน การระบายน้ำ
• เฝ้าระวังระดับน้ำใน
แม่น้ำ
• ติดตามระดับน้ำใน
คลอง
• ติดตามระดับน้ำทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า

• หน่วยงานเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า
คลังข้อมูล
• คาดว่ามีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน
• ให้กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การแจ้งเตือนภัย

• คาดว่าผลกระทบ
รุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชน
ผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตัง้ ศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

การรับมือ
และอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหารจัดการ
ศูนย์พกั พิง
• การรายงานสถานการณ์
• การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การส่งผู้อพยพกลับ

ข้อมูล/ความต้องการ
แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดชุดเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย
เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กำนั น ผู้ใหญ่ บ้ าน ผู้ น ำชุมชนหรือผู้น ำหมู่บ้าน รวมทั้ งอาสาสมัครแจ้งเตือนภั ย เพื่ อเตรียมพร้อมเฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-878210-112
วิทยุสื่อสาร ความถี่ 156.500 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 085-4171669
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอและจังหวัดทาง (หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044-878210-112) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณ
ภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่ 156.500 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 085-4171669
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้นโดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลำพังให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลธาตุทอง,เทศบาล
บ้านเพชรภูเขียว,อบต.บ้านเพชร,อบต.บ้านดอน หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
๔.๑.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แบ่ ง
ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม
ส่วนปฏิบัติการ
- งานค้นหาและกู้ภยั
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานส่งกำลังบำรุง
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวติ

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอำนวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบตั ิการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จำเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชัว่ คราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๓๘

๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ คำแนะนำ ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค ำนึ งถึ งความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานเป็ น สำคั ญ พร้อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น เข้ าควบคุ ม สถานการณ์ ฟื้ น ฟู สู่ ส ภาวะปกติ ค้ น หาและกู้ ภั ย กู้ ชี พ รัก ษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้ รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดำเนิน การ พร้อมทั้งให้การสนับ สนุน สถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.กวางโจน
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ดำเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได้ แ ก่ สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สำนักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)

-

ส่วนปฏิบัติการ
รองนายก คนที่ 1
ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย
กองช่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1-18
สมาชิกสภาอบต.กวางโจน
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม.
ผู้นำชุมชน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
- ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนในพื้นที่
- ผูน้ ำชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน

ส่วนอำนวยการ
- ปลัด อบต.กวางโจน
- รองปลัด อบต.กวางโจน
- สำนักปลัดเทศบาล/อบต.
กวางโจน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1-18
- สมาชิกสภา อบต.กวางโจน
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้าน /อสม.
- ผู้นำชุมชน

ส่วนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ 2
กองสวัสดิการและสังคม
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1-18
สมาชิกสภา อบต. กวางโจน
อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตำรวจบ้าน /อสม.
- ผู้นำชุมชน

ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจั ด บุ ค ลากรประจำศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น ปรับ ได้ ต ามความเหมาะสม ขึ้ น อยู่กั บ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อบต.และอำเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) ดังนั้น
เมื่อผู้อำนวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ งพื้ น ที่ นั้ น ในฐานะ
ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด
และผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
หน้า ๔๐

(๒) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลำดับแรก และแจ้งให้
ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อำนวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อำนวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
และให้นำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในพื้ นที่ พิ จารณาระเบี ยบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลำดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อำนวยการอำเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อำเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ
๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมี การประกาศเขตพื้ นที่ ป ระสบสาธารณภั ยแล้ ว หากสาธารณภั ยที่ เกิดขึ้ นนั้ น เป็ น
ภัยพิบั ติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้ใด ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีน ายอำเภอหรือปลั ดอำเภอผู้เป็น หั วหน้ากิ่งอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือ กิ่งอำเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สำรวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.๔.1 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้ าที่เจ้าพนั กงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บั ญชาการเหตุการณ์
อำเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิ บั ติ การระยะ ๒๔-๔๘ ชั่ วโมง (1-2 วั น ) เน้ น การค้ นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิ บั ติ การระยะ ๔๘-๗๒ ชั่ วโมง (๒-๓ วั น ) เน้ นการค้ นหา
ผู้รอดชีวิต การสื บหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
(2.4) การปฏิ บั ติการค้น หาหลั งระยะ ๗๒ ชั่ วโมงขึ้น ไป (หลัง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
อบต.กวางโจน ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย
กำหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานข้ อ เท็ จ จริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งด้ า นสถานการณ์
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสำรวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจั ดการข้อ มู ล ให้ หั ว หน้ า ที ม เป็ น ผู้ น ำในการสอบถามสำรวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็ นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กำหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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(๒.๕) การสั่งการ ผู้ สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
อบต.กวางโจน กำหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูน ย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.
กวางโจน มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจำนวนมาก และผู้อำนวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน จะรับข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ
โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ ๔-๑
ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
สาธารณภัย

องค์กรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะปกติ

ระดับ ๑
กองอำนวยการป้องกันและ
(อำเภอ/อบต.เข้า บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ควบคุมสถานการณ์) ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- กอปภ.อบต.จำนงน 1 แห่ง
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
(กอปภ.อ.) จำนวน 1 แห่ง

องค์กรรับผิดชอบ
ในภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิด
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง

ผู้บัญชาการ
(ผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย)

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ
(ศบก.อ.) จำนวน 1 แห่ง
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง

ผู้อำนวยการ
อำเภอ
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ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น

หน้า ๔๓

(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย
ตารางที่ ๔-2 : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

๑

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)

ส่วนอำนวยการ

๒

รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อำนวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตำบลกวางโจน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด
พิจ ารณาประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภัย และประกาศเขต
พื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้า
สำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ภัย
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะห์ และประเมิ น สถานการณ์ การเกิด สาธารณภั ยเพื่ อการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิด
ภัย พื้นที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และ
ความสามารถของพื้นที่ในการรับ ภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก
ภัย ที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับ ซ้อน เพื่อกำหนดแนวทางการ
ตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็น
ระบบ
แจ้งเตือนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข้อมูลยืน ยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการ

ส่วนอำนวยการ

๓
๔

๕
๖

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
087-8801674
สป.080-3283768
ป้องกันฯ
094-6922991
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
087-8801674
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

ส่วนอำนวยการ

เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

ส่วนอำนวยการ

นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

ส่วนอำนวยการ

ป้องกันฯ
094-6922991
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
087-8801674

ส่วนอำนวยการ
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ลำดับที่

๗

๘

๙

๑๐

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สื่อสารทุกชนิด
(๒) ดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่
ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่
ของชุมชน เช่น วิทยุ ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง
เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่า ย บ่ ง บอกถึ งอั น ตรายที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
วิธีก ารปฏิ บั ติข องประชาชน รวมทั้ งวิธีก ารแจ้งเหตุ โดยต้ องแจ้ ง
เตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตื อนภัย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือ
การเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ ว
เป็นต้น
อพยพผูป้ ระสบภัย
ส่วนปฏิบัติการ
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยใน
พื้นที่นั้นจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย พร้ อ มทั้ งรายงานผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น
ผู้อำนวยการอำเภอ ตามลำดับรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
กำหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพัก
รอชั่ ว คราวของทรั พ ยากร (วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่อ งจั ก กล
ยานพาหนะ) ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร
ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรั พ ยากร ทั้ ง กำลั ง คน วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก ร มายั งจุ ด รวบรวมทรั พ ยากรเพื่ อ รอรับ การมอบหมาย
ภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุน
การปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรั พ ยากรเข้ า พื้ น ที่ เตรี ย มปฏิ บั ติ การ (Staging Area)
พร้ อ มทั้ ง จั ด เตรี ย ม เครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย
กำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น 11 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1,11,12 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่
1,11,12 รับผิดชอบพื้นที่

ส่วนอำนวยการ

ส่วนสนับสนุน

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
กำนัน
081-5797101
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
กองช่าง
080-1667544
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
กองช่าง
080-1667544
หน.สำนักปลัด
080-3283768

ส่วนอำนวยการ
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081-5481032
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ลำดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 2 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
089-7171643

พื้นที่

๑๑

โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 3,15 มีผู้ใหญ่บ้านหมู3่ ,15
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 4,18 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4,18
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ 5,17 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5,17
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 6 ประกอบด้วย หมู่ 6,13,14 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6,13,14
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 7 ประกอบด้วย หมู่ 7 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 8 ประกอบด้วย หมู่ 8 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 9 ประกอบด้วย หมู่ 9 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 10 ประกอบด้วย หมู่ 10 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 รับผิดชอบ
พื้นที่
โซนที่ 11 ประกอบด้วย หมู่ 16 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 รับผิดชอบ
พื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพืน้ ที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของ
พื้นที่
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว

ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.กวางโจน ก่อนรับมอบ
ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย

061-9743424
092-1575159
086-0998560
061-0312464
083-7281577
089-6611680
081-5797101

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนปฏิบัติการ
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นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
087-8801674
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
087-8801674
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

หน้า ๔๖

ลำดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

๑๓

ปกป้องสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เป็นต้น และ
ปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

ส่วนปฏิบัติการ

๑๔

การจั ด ตั้ งและบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ งชั่ วคราว (กรณี ที่ มี ก าร
อพยพ)
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐

ส่วนสนับสนุน

๑๕

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยและจัดส่งปัจจั ยสี่ที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่
ประสบภัย

ส่วนสนับสนุน

๑๖

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะ
เกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ สำรวจและจัดทำข้อมูล
ความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อำเภอเพื่อ
ประกอบการร้องขอการสนับสนุน และนำไปกำหนดเป็นมาตรการและ
แนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ณ พื้ น ที่ ที่ เกิ ด เหตุ ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ล ของศู น ย์ ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่
อยู่ ใกล้ ชิดกับเหตุ การณ์ สามารถเข้ าถึ งข้อมู ลที่ มีการเปลี่ ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึ งเป็ นศู นย์ กลางของการติ ดต่ อสำหรั บสื่ อข่ าวสารทุ ก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูล

ส่วนอำนวยการ

๑๗

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม
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หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
กองช่าง
080-1667544
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
หน.สำนักปลัด
080-3283768
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
กองช่าง
080-1667544
ทางอำเภอ
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
หน.สำนักปลัด
080-3283768
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
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ลำดับที่

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดย
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะเข้ า มาอยู่ ร วมกั น ใน ศู น ย์
ประสานข้อมูลร่วม
- กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้
ส่วนปฏิบัติการ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
หรือ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้ มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และ
การเคลื่ อนย้ ายศพ หรื อนำศพไปตรวจพิ สู จน์ เอกลั กษณ์ บุ คคลตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ
เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นรายงาน
ส่วนอำนวยการ
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการ
ประกาศหรือยื น ยัน สถานการณ์ สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติลงแล้ว ให้
ดำเนินการอพยพประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ
ส่วนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน
ให้ ผู้น ำชุมชนหรือกลุ่ มผู้น ำอพยพรีบ แจ้ งผู้ อพยพเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการอพยพกลั บ ไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและ
ลำดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
ดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ
หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสา ส่วนอำนวยการ
ธารณภัยซ้ำซ้อน เกิน ขีดความสามารถของ อปท. ให้ ร้องขอขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออำเภอ
ให้ ป ระสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองอำนวยการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านเพชรภูเขียว, ทต.ธาตุทอง, อบต.บ้าน
เพชร, อบต.บ้ านดอน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอำเภอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669
นายก อบต.กวางโจน
088-1289892
ป้องกันฯ
094-6922991
เวรงานป้องกันฯ
085-4171669

๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ านระบบและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
กวางโจน มอบหมายให้ เวนงานป้องกันฯ เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ 156.500 MHz เพื่อใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางสำหรับ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
สำหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยกำหนดให้ นักป้องและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่ว นตำบลตำบลกวางโจน เป็นผู้
ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั้ งศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
หมายเลขโทรศัพท์ 085-4171669, 044-056031 กด 6
๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ลำดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

นามเรียก
ขาน

ความถี่
วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ทต.บ้านเพชรภูเขียว บ้านเพชร

162.550

044-878234

-

2

ทต.ธาตุทอง

ธาตุทอง

162.550

092-8371017

-

3

อบต.บ้านเพชร

สำเภา

162.550

044-056315

-

4

อบต.บ้านดอน

บ้านดอน

162.550

044-056241

-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 โทรศัพท์ 044-813325
การไฟฟ้าภูมิภาค
สาขาย่อยภูเขียว
โทรศัพท์ 044-861709

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ
โทรศัพท์ 044-861189

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล
โทรศัพท์ 088-0443880
โทรศัพท์063-5414924
สายด่วน ๑๖๖๙

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน
โทรศัพท์/โทรสาร085-4171669
โทรศัพท์/โทรสาร044-056031-32 ต่อ 6
ความถี่วิทยุ 156.500 MHz

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาภูเขียว
โทรศัพท์044-861353

องค์กรภาคเอกชน
มูลนิธิสว่างคุณธรรม
ความถี่วิทยุ 168.475 MHz
กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
โทรศัพท์ 044-861563

ทต.บ้านเพชรภูเขียว 044-878234
ทต.ธาตุทอง 092-8371017
อบต.บ้านเพชร 044-056315
อบต.บ้านเพชร 044-056315
อบต.บ้านดอน 044-056241

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ให้ ส่ ว นราชการและประชาชนได้ รั บ รู้ แ ละเข้ าใจสถานการณ์ โดยผ่ านช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ก ำหนดไว้ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นหน่วยงานหลัก
ดำเนินการ ดังนี้
๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสำหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๕๐

การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุม ชน อาสาสมั ครแจ้ งเตือ นภั ย กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยระดั บ เหนือ ขึ้น ไป รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.๖.๓ ดำเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย
โทรโข่ง เป็นต้น
๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้ งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนย์ บั ญชาการเหตุการณ์ แก่สื่ อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับ ฟังข้อคิดเห็ น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
๔.๗ การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้ งนี้ ให้ดำเนินการอพยพไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก อง
กำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กำหนดให้
นายก อบต.กวางโจน ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดอบต.กวางโจน ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
อบต.กวางโจน เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง นายก
อบต.กวางโจน ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 087-8801674
๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้ พร้อมสำหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร
น้ ำดื่ม เท่ าที่ จ ำเป็ น รวมทั้ งดูแลสภาพจิ ตใจในครอบครัว ให้ อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิ ด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน
หรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จั ด แบ่ งประเภทของบุ ค คลตามลำดั บ ความเร่งด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิ ก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กำหนดไว้
๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทำความสะอาดสถานที่ปลอดภัย
(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
(๓) จั ดให้ มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง
อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
(๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผู้อพยพ
๔.๗.๕ จั ดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้ อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนำข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.๗.๖ จั ด ให้ มี ก ารอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ อ พยพ ให้ ห น่ ว ยงานอพยพอำนวย
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ ผู้อพยพทราบทุกระยะ
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
๔.๘ แนวทางปฏิบั ติในการประเมิน ความเสีย หายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอำนวยการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย อบต.กวางโจน จะประเมิ น ความ
เสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๘.๑ การประเมิน แบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี
เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยมากภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเกิ ด ภั ย เป็ น การประเมิ น แบบคร่ า วๆ
เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ ห ลั ง จากเกิ ด ภั ย แ ละทรั พ ยากรที่ จ ำเป็ น ทุ ก ๆ ด้ า น
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลำดับความสำคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๘.๒ การประเมิ น แบบละเอี ย ด (detailed assessment) จะดำเนิ น การทั น ที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัส ดุอุป กรณ์ ที่จ ะต้องใช้ในการให้ ความช่วยเหลื อและความต่อเนื่ อง ทั้ งนี้ จำเป็นจะต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้ นำข้อมูล
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำ
รายงานสรุ ป เสนอผู้ อ ำนวยการท้ องถิ่น เพื่ อบริห ารจัดการทรัพ ยากรที่ มีอยู่ ให้ เกิ ดความเสมอภาคและทั่ วถึ ง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน พิจารณาเห็นว่า
มีความจำเป็ น ต้องจั ดให้ มีการรับ บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ น เพื่อช่วยเหลื อผู้ ป ระสบสาธารณภัยให้ ดำเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการรับ บริ จ าคและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการรับ เงิน หรื อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ ท าง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบี ย บกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารว่ าด้ ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค
๔.๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค
๔.๙.๓ จั ดทำบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลั กฐาน เพื่ อควบคุมระบบข้อมูล ในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย
โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง
ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย

ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
การเข้าถึง
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
สิ่งแวดล้อม
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
สาธารณูปโภค
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
ปัจจัยดึงดูด
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่จำเป็น
อาชีพ
- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงทีท่ ำงาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
ประเด็น
ข้อพิจารณาสำหรับทำเลที่ตั้ง
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์
พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอำนวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อำนวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
จั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ งภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ ายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒. การจัดการพื้นที่ ของศูนย์พักพิ งชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จำเป็ น แก่ ก ารดำรงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยู่ ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ วย ต้ อ งไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม และยา
รักษาโรค
๒. ช่ ว ยเหลื อ ด้ านสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ทำหน้ า ที่ ป ระสานกั บ ผู้ ป ระสบภั ย
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระสบภั ย ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ส าธารณภัย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์ คลี่ คลายกลับสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น รายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่ อ ได้ รั บ การยื น ยั น อย่ า งชั ด เจนจากผู้ อ ำนวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยการอำเภอ
ตามลำดับ หรื อผู้ ที่ ได้รั บ มอบหมายให้ ป ระกาศยุติ ส ถานการณ์ ว่าสาธารณภั ยได้ สิ้ นสุ ดลงแล้ ว ให้ แจ้งข้อมู ล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
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(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้ส่งมอบ
ภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๔.๑๒ การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นำชุมชนหรือ
ผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง จุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและลำดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แบ่งประเภทของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับและความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่
รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการดำเนินการอพยพ
ให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ
๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา ที่เกี่ยวข้อง
กับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่นั้นมีหน้าที่ เข้าดำเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่ใด
ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้ เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่นั้นที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ การรับมือให้
ผู้อำนวยการท้องถิ่นแจ้งกองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) และกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
๔.๑๕.๒ จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการขยายตัวของ
ภัยออกไป
๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์พิเศษต่างๆ
๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อำนวยการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ ด้านทรัพยากร และ
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรื อ ได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว เพื่ อ ปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การดำรงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) เป็ น ไปตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ างใหม่ ให้ ดี ก ว่ า และ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนำเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื ้น ฟู ซึ่ง หมายรวมถึง การซ่อ มสร้า ง (Reconstruction) และการฟื ้น สภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสำคัญของการฟื้นฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้ องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน ใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เ สมอ เพื่ อ ไม่ ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ในอดีตที่ผ่านมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้ อ ม การบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (การเผชิ ญเหตุ ) และจั ด การหลั ง เกิ ด ภั ย (การฟื้ น ฟู )
ซึ่งสถานการณ์ ส าธารณภั ย ในปั จ จุ บั น นั บ วัน จะทวี ค วามรุน แรงมากยิ่ งขึ้ น ดั งนั้ น จึงได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ า งใหม่ ให้ ดี ก ว่ า และปลอดภั ย กว่ า เดิ ม
ตามแผนภาพที่ ๕-๑
๕.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
กองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ วนตำบลกวางโจน
สำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผ ลกระทบจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลื อด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน สำรวจความเสี ย หายระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ งสาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์การบริห ารส่ วนตำบลกวางโจน สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิด สาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สำรวจและประเมิน ความจำเป็น ในการฟื้นฟู ภ ายหลั งเหตุการณ์ สาธารณภั ย
ควรสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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๕.๑.๔ กองอำนวยการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
กวางโจน จัดตั้งคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุ ป การประเมิ น ความเสี ย หายและแนวทางการฟื้ น ฟู ไ ปยั ง
กองอำนวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อำเภอและจั งหวัด เพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น ในการฟื้ น ฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๒ การฟื้นฟู
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้ งให้ ชุ ม ชนและหมู่ บ้ า น สำรวจความเสี ย หายของระบบสาธารณู ป โภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจความเสียหาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟู และกำหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สำรวจประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒.๒) ข้ อ มู ล ด้ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การช่วยเหลือจากภายนอก
(๒.๓) ข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ค วามสามารถในการเผชิ ญ เหตุ ชุ ม ชน ความอ่ อ นแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓. สำรวจและประเมินความจำเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่อ งใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุข าภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยประสานกับอำเภอภูเขียว และจังหวัดชัยภูมิ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การ
ให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕. ประสานการปฏิ บัติกับอำเภอ ให้ ประสานการปฏิบัติกับ คณะกรรมการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เร่ ง สำรวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยเร็ ว
เพื่อพิจ ารณาช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอ
ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามลำดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง
เพื่อสนองความต้องการที่จ ำเป็ น ของผู้ ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภั ยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้ำขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ป้ องกัน ควบคุมโรค และการฟื้น ฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจำเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัวพักเกวียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลกวางโจน เป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้ งให้ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ าน สำรวจตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ ป ระสบภั ย และความ
เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนใน
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
- ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิ น ที่เสียหาย
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จั ดให้ มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า จะหาย
กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่ วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่
ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกรณี ที่ผู้ เป็ น หั วหน้ าครอบครัวประสบภัยจนเสี ยชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยการให้
ทุน การศึ กษาแก่บุ ตรของผู้ ป ระสบภัย จนจบการศึกษาภาคบั งคับ และโดยการจัด หาอาชีพ ให้ แก่บุ คคลใน
ครอบครัว
- เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็ก
กำพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่ าวและประชาสั ม พั น ธ์ข่ าวสารต่ อสาธารณชนให้ ท ราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ สาธารณ ภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้ อบต.กวางโจน ที่เกิดเหตุ ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ปรับ
สภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณี ที่ เกิ น ขี ดความสามารถของ อบต.กวางโจน ให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงที่ 2 ชุมแพ,แขวงการทางแก้งคร้อและแขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
- ระบบไฟฟ้า
ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ชัยภูมิและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึก ษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผั งเมื อง การจัดหาแหล่ งน้ำอุป โภคบริโภค การจัด ทำภูมิ ทั ศน์
ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - สำนักชลประทานที่ - โครงการชลประทานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้ น ฟู ระยะกลางเป็ น การดำเนิ น การต่ อ เนื่ อ งโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กองคลังของ อบต.กวางโจน เป็นหน่วยหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ อบต.กวางโจน
(๒) สำหรับการฟื้น ฟูระยะยาว เป็ นการดำเนิ นการต่อเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ให้ อบต.กวางโจน เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือและฟื้นกลับ อย่างรวดเร็ว เป็นการดำเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลด
ความแตกต่ าง การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น ในการวางแผน และการกำหนดการประสาน
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ให้ มี ก ารบู ร ณะและการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ถู ก ทำลายและได้ รั บ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒ นาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศั ยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ย์ สิ น ทาง
ประวัติศ าสตร์ ในการดำเนิ นงานตอบโต้และฟื้ นฟู ที่เหมาะสม เพื่อที่ จะสงวน อนุรักษ์ บู รณะและปฏิ สั งขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชน ที่ ป ระสบภั ย ครอบคลุ ม ถึงการสาธารณสุ ข สุ ขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัวพักเกวียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกวางโจน
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
หลั ง การเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก กรณี ที่ เกิ น ขี ด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ
(๓.๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บ รวมถึงหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่เป็ น เครือข่ายให้ ส นั บ สนุ น แผนงานและภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลกวางโจน ที่ ก ำหนดวิธี ก ารที่ จ ะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ไปสูก่ ารปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖3 ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณา
การจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณ
กุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ งพื้ น ที่ มี ห น้ าที่ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ยในเขตท้องถิ่น ของตน โดยมีผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น
เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดผลการดำเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลกวางโจน พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลำดับที่

การดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ ว นตำบลกวางโจน พ.ศ.
๒๕๖3 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในพื้นที่
จัดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลกวางโจน อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
กลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การ
ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่

- อบต.กวางโจน
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๒

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

- อบต.กวางโจน
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน้า ๖๔

ลำดับที่

การดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓

มีส่วนร่วมกับอำเภอภูเขียว และจังหวัดชัยภูมิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมการ
ทำงานอย่างประสานสอดคล้ อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ย นข้อคิดเห็ นการ
ดำเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น
การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชำนาญร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อบต.กวางโจน
- สนง.ปภ.จว.ชัยภูมิ
- ศูนย์ ปภ.เขต 5

๔

๕

จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
ภารกิ จ เช่ น งบพั ฒ นาจั งหวั ด งบพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด สำนั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล โดยให้เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น การ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี ส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามภารกิจของ
อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรั บการ
สนับ สนุ นงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ให้ความรู้แก่ภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สร้าง
องค์ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการกำหนดนโยบายทั้ งระดั บ จั งหวัด ระดั บ
อำเภอ และระดับพื้นที่
สนั บ สนุ น กำกับ ติด ตาม ให้ ค ำแนะนำในการจัด ทำแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้
มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

๗
๘
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- อบต.กวางโจน
- อบต.บ้านดอน
- อบต.บ้านเพชร
- ทต.ธาตุทอง
- ทต.บ้านเพชรภู
เขียว
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.กวางโจน
- สำนักงานจังหวัด
ชัยภูมิ
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.กวางโจน
- สำนักงานจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- อบต.กวางโจน
- สพป.เขต2ภูเขียว
ชัยภูมิ
- อบต.กวางโจน
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ลำดับที่

การดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๙

การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานต่ า งๆทั้ ง
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนิน งานให้
ผู้ อ ำนวยการจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานผลต่ อ ไปยั ง ผู้ อ ำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการติดตามและ
ประเมิน ผลการนำแผนปฏิบั ติการในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลกวางโจนไปสู่ การปฏิ บั ติ ในช่ว งกลางแผนและ
ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

- อบต.กวางโจน
- สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ
- ศูนย์ปภ.เขต5
นครราชสีมา
- สำนักงานจังหวัด
ชัยภูมิ

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็ น กระบวนการดำเนิ น งานด้ านการกำกับ ควบคุ ม เพื่ อติด ตามความก้ าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กำหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดำเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการ ใกล้ถึง
เป้าหมายที่กำหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๖๖

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แนวทางการผลักดัน
ประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผล
ให้สะท้อนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูล ภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
สำรวจภาคสนาม การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกำหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กำหนดขึ้นมา

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นำเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นำผลการประเมินเสนอให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๖๗

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดำเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนเป็น
หน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดทำรายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุป
ภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อำนวยการอำเภอเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่อไป
การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกวางโจน ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิ ธีปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนำสิ่งที่ได้ มีการคิดค้นหรือค้นพบมา
พัฒนาออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดำเนินการร่วมกับ การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบ
การติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ
และเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) องค์ การบริหารส่ วนตำบลกวางโจน เป็นหน่วยงานหลั กในการประสานงานด้านการศึ กษา
ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้เหมาะสม
(๒) ศึ กษาบทเรี ยนของเหตุ การณ์ สาธารณภั ยสำคั ญที่ ผ่ านมาของ องค์ การบริหารส่ วนตำบล
กวางโจน เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จั ดทำสรุ ปบทเรี ยน (Lesson Learned) ของการเกิ ดสาธารณภั ยครั้ งสำคั ญที่ ผ่ านมาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า ในกรณีที่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดังนั้ น หากองค์การบริหารส่ วนตำบลกวางโจน ได้ ดำเนิ นการตามกระบวนการที่ กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พ.ศ. ๒๕๖3 และได้มีการติดตาม
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของแผน หรื อมี สถานการณ์ สาธารณภั ยที่ ไม่ ได้ กำหนดไว้ ในแผน หรือมี การวิ จั ยและพั ฒนา พบ
ข้อบกพร่อง หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตำบล
กวางโจน พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
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ภาคผนวก ก
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และองค์กรเครือข่าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
วิทยุสื่อสาร
ที่
นามเรียกขาน ความถี่
โทรศัพท์
โทรสาร
1. นางพูมใจ ประทุมคำ /นายก อบต.
กวางโจน 1
156.500 087-8801674
2. นายสมบัติ หมู่เมือง /รองนายก อบต.
กวางโจน 2
156.500 086-9763190
3. นายประเวช วันทาเขียว /รองนายก อบต.
กวางโจน 3
156.500 082-1149032
4. นายเสถียร ทารี / เลขาฯ นายก อบต.
กวางโจน 4
156.500 081-2666198
5. นายชลอ บุญเพ็ง /ปลัด อบต.
กวางโจน 5
156.500 081-9659795
6. นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด อบต. กวางโจน 01 156.500 084-9259515
7. นางสาวลำไพ ทีดินดำ /หน.สำนักปลัด
กวางโจน 02 156.500 080-3283768
8. นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ/ ผอ.กองคลัง
กวางโจน 03 156.500 086-2579455
9. นายนิกร มาละ /ผอ.กองสวัสดิการฯ
กวางโจน 04 156.500 082-1302122
10. นายบรรจง แพรชัยภูมิ /ผอ.กองช่าง
กวางโจน 06 156.500 080-1667544
11. นายประกาศิต บุญช่วย /นักป้องกันฯ
กวางโจน 21 156.500 094-6922991
11. นายไพฑูรย์ นาคสุวรรณ /จนท.วิเคราะห์
กวางโจน 22 156.500 081-3694298
12. นายบุญหลาย สุธงสา/ผู้พนักงานขับรถกู้ชีพ กวางโจน201 156.500 063-0279861
13. นายจักรพันธ์ ชะยันโต /พนักงานดับเพลิง
กวางโจน202 156.500 061-0767843
14. นายสนั่นชาติ ใชยศรี /ผู้ปฏิบตั ิการฉุกเฉินฯ
กวางโจน203 156.500 064-9919716
15. นางวิลาวัลย์ จิตมาตย์ /ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ กวางโจน204 156.500 061-9357999
16. นายปรมัตถ์ ศรีเสมอ /พนักงานดับเพลิง
กวางโจน205 156.500 063-9254042
17. นายบุญส่ง จ่าสอน /ยาม
กวางโจน206 156.500 085-1025135
18. นายไพบูลย์ โอฐประภัย /พนักขับรถยนต์
กวางโจน207 156.500 085-0266897
19. นายวิชาญ สุวรรณพิศ /พนักขับรถยนต์
กวางโจน208 156.500 094-3703740
20. นายอานนท์ บุตะเขียว/ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ กวางโจน214 156.500 099-0391499
21. นายวินาย เชิดสกุล/พนักงานดับเพลิง
กวางโจน211 156.500 095-2985413
22. นายพุฒพิ งศ์ ธารารักษ์/ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ กวางโจน212 156.500 080-0642257
23. นายสุภาพ เทียนคำ/นักการภารโรง
กวางโจน213 156.500 063-7477047
24. นายปิยะ สุวรรณไตรย์/พนง.รถดัเพลิง
กวางโจน215 156.500 061-0841094
25. นายหนูเกรียง บุญโยธา/พนง.รถดับเพลิง
กวางโจน216 156.500 092-3987105
26. นายก้องเกียรติ จอมคำสิงห์/ผช.ช่างไฟฟ้า
กวางโจน601 156.500 083-7354476
27. นายอภิชาต แก้วมูลมุก/จนท.ธุรการ
กวางโจน602 156.500 094-2982936
28. นายชรินทร์ โพชะกะ /ผช.ช่างโยธา
กวางโจน603 156.500 083-9657454
29. นายวุฒิชัย คลังชำนาญ//พนักขับรถยนต์
กวางโจน701 156.500 080-7992012
30. นายสุพจน์ พรมโสฬส /พนักงานเก็บขยะ
กวางโจน702 156.500 085-6328634
31. นายพงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูมิ/พนักงานเก็บขยะ กวางโจน703 156.500 088-0869939
32 นายราชัน บุญสุขา/พนักงานเก็บขยะ
กวางโจน704 156.500 090-2757050
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๖๙

บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และองค์กรเครือข่ายทั้งหมด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อหน่วยงาน
นายเกษมศักดิ์ จิตมาตย์ / พนักงานทั่วไป
นายบรรเทิง สอนพลธรรม /
นายประสิทธิ์ จำนงบุญ
นายกิตติศักดิ์ งามราษี
นายเกียรติศักดิ์ เหล่ามะลึก
นายมนตรี แก้วพูล
นายวุฒิชัย ภิญโญ
กู้ชีพเทศบาลตำบลธาตุทอง
กู้ชีพเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
กู้ชีพตำบลบ้านเพชร
กู้ชีพตำบลบ้านดอน
อบต.โอโล
โรงพยาบาลภูเขียว
สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
กู้ภัยสว่างจุดภูเขียว

วิทยุสื่อสาร
นามเรียกขาน ความถี่
กวางโจน705 156.500
กวางโจน706 156.500
กวางโจน707 156.500
กวางโจน708 156.500
กวางโจน709 156.500
กวางโจน710 156.500
กวางโจน711 156.500
ธาตุทอง
162.550
เพชรภูเขียว 162.550
สำเภา
162.550
บ้านดอน
162.550
โอโล
162.550
ภูเขียว
155.775
ภูเขียว
152.850
กู้ภัยสว่าง
168.475

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

โทรศัพท์
โทรสาร
099-4598845

092-8371017
044-052119
098-0748984
095-3150007
044-861279
044-861563
089-4255487

หน้า ๗๐

ภาคผนวก ข
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และองค์กรเครือข่าย ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน

๑

ผู้ว่าราชการจังหวัด

โทรศัพท์
044-811574

๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

044-811709

๓

ผู้บังคับการหน่วยทหารในพื้นที่

044-869971

๔

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

044-811242

๕

ปลัดจังหวัด

044-811573

๖

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

044-811573

044-811718

๗

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

044-821864

044-821864

๘

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

044-821864

044-821864

๙

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

044-812098

-

๑๐

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

044-836826

-

๑๑

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

044-816242

044-811422

๑๒

ที่ดินจังหวัด

044-811357

044-811677

๑๓

ท้องถิ่นจังหวัด

044-822203

044-813257-8

๑๔

พัฒนาการจังหวัด

044-812915

044-812915

๑๕

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

044-8133215

044-813325

๑๖

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

044-822502

044-822502

๑๗

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

044-811466

044-813178

๑๘

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

044-837100

-

๑๙

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยภูมิ

044-854390

-

๒๐

ผู้จัดการประปาส่วนภูมภิ าคชัยภูมิ

044-811890

-

๒๑

ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

044-824881

044-824881

๒๒

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ

-

044-811698

๒๓

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

044-811810

044-811810

๒๔

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

044-835681

044-821738

25

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

044-812401

044-812405

26

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

044-816300-1 044-816300-1

27

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ

044-822498

044-822498

28

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

044-836936

044-836936

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

โทรสาร
044-811574
044-811572
044-816970
-

หน้า ๗๑

ภาคผนวก ค
บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายประกาศิต บุญช่วย
นายบรรจง แพรชัยภูมิ
นายไพบูลย์ โอฐประภัย
นายเสถียร บุญสุขา
นายสำเรียง เชื้ออ่อน
นางสุภาว์ พงษ์โสภา
นายวิธาน หอมวงษ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.กองช่าง
พนักงานขับรถ
อปพร.
สมาชิก อบต.กวางโจน
อปพร.
อปพร.

อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน
อบต.กวางโจน

094-6922991
080-1667544
062-8904227
084-6624200
087-2518382
081-5481032
065-3412897

บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
ที่

๑

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ

นายประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน 094-6922991

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๒

ภาคผนวก ง
บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
5.

รายนามภาคประชาสังคม
สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัวพักเกวียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กวางโจน
กู้ชีพ กู้ภัยสว่างคุณธรรม
โรงพยาบาลภูเขียว

โทรศัพท์/โทรสาร
รายชื่อผู้ประสานงาน
044-861563
063-5414924 นางทิพารัตน์ คงนาวัง
088-0443880 นายเกรียงไกร ตะเกียงพล
089-4255487
044-861279
-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๓

ภาคผนวก จ
บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
ที่
๑

อำเภอ

เทศบาล/
ตำบล

ชื่อองค์การ
สาธารณกุศล

ภูเขียว

ภูเขียว

มูลนิธิกู้ภัยสว่าง
คุณธรรม

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ
เครื่องตัดถ่างพร้อม
อุปกรณ์ และรถยก

ความชำนาญ
ช่วย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ติดภายใน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หมายเลข
โทรศัพท์
0894255487

หน้า ๗๔

ภาคผนวก ช
บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นลำดับแรก
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6

เด็ก
บ้านเลขที่
61
24
7
164
18
1

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ธิติกร ทาลี
ด.ญ.นิชนันท์ พลดงนอก
ด.ช.ทัดเทพ ฐานสินเพิม
ด.ช.วรภพ หินประกอบ
ด.ญ.วรรณวริน กองเพชร
ด.ญ.ธนัชชา พิพา

หมู่ที่
2
3
3
4
5
18

หมายเหตุ

หมู่ที่
12
16
2
5

หมายเหตุ

คนชรา
ลำดับที่
๑
๒
๓
4

ชื่อ - สกุล
นายผาย นิยมถูก
นายจรัล ทุมเที่ยง
นางมะลิ ทาลี
นางชวน คำภูเขียว

บ้านเลขที่
317
250
62/1
8
คนพิการ

ลำดับที่
๑
๒
๓
4

ชื่อ - สกุล
นายธงชัย วันโนนทอง
นายเลิศ อ่อนแพง
นางทา อินคำ
นางหลัด บุญคำภา

บ้านเลขที่
22
183
219
241

หมูที่
2
14
14
11

ลักษณะความพิการ
ทางการได้ยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว

สตรีมีครรภ์
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
น.ส.กิติรัตน์ บุญนิรันดร
น.ส.สายรุ้ง อำนวยพร
น.ส.ทิฆัมพร โกสุม
น.ส.สุภาพร อาจคำพันธ์
น.ส.ศิริดา พลหินลาด
น.ส.จารุณี บุตะเขียว
น.ส.นงค์ลักษณ์ เผ่าฉนวน
น.ส.ผกามาศ เริงรื่น

บ้านเลขที่
2
166
125
13
25
66
429
252

หมูที่
12
13
13
7
13
1
6
12

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หมายเหตุ

หน้า ๗๕

ผู้ป่วยติดเตียง
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางฤทธิ์ กองเพชร
นางแพงสี หมู่หัวนา
นายคำตา ภิญโญ
นายสมภาร รวมธรรม
นางเรียน ไฟจัตุรัส
นางคำมี โคผดุง
นางสำราญ บุตะเขียว
นายสุรศักดิ์ เทียมพักตร์
นางระเบียบ เหล่ามะลึก
นายพุฒธา พลรักษา
นายโชคชัย จันตะครุ
นางสั้น แผ่นทอง
นายชาย วันทาเขียว

บ้านเลขที่
155
3
98
68
20
22
202
24
206
165
329
53
7

หมูที่
1
7
7
10
1
1
6
10
12
13
12
13
7

หมายเหตุ

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา
๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว
ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๖

ภาคผนวก ซ
บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ลำดับ
สถานที่
ที่
๑ สถานีรถไฟ
๒ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
๓ สนามบิน
๔
๕
๖

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้าย่อย
โรงผลิตน้ำประปา
ชุมสายโทรศัพท์ / เสาสัญญาณสื่อสาร

๗
8
๙
๑๐
๑๑

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
สถานที่ราชการ
โรงเรียน / สถานศึกษา
วัด

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
สถานีบริการน้ำมัน
สถานีบริการก๊าซ
โรงแรม / รีสอร์ท / ที่พัก
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐)
สถานบริการ
โรงภาพยนตร์
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่
โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่สำคัญ
เขตพระราชฐาน*

17
18
19
20

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง

บ้านบัวพักเกวียน,บ้านกวางโจน
หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน
หมู่ที่ 1,2,3,5,14,9,7
หมู่ที่
12,2,3,4,17,14,7,9,10,16,14

หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน
หมูที่ 14 บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน

-

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๗

แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ภาคผนวก ฌ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
สถานที่พักพิงชั่วคราว

อบต.
กวางโจน

ชื่อสถานที่

ค่า
พิกัด
GPS

ที่อยู่
เลขที่

(ถ้ามี)
หมู่
1,11,12

1. โรงเรียนชุมชน
บ้านบัวพักเกวียน

-

-

หมู่บ้าน/
ชุมชน

รองรับ
ตำบล

อำเภอ

บ้านบัว กวางโจน ภูเขียว
พักเกวียน

ผู้อพยพได้
จำนวน
(คน)
1,086

2

1. โรงเรียนกวางโจน
โนนทอง

ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ง

นายอนุชา บุตะเขียว
-

-

บ้านโนน
ทอง

กวางโจน ภูเขียว

2. วัดน้ำอ้อม

593

หมายเลข
โทรศัพท์

ที่มีอยู่ในปัจจุบนั

08154810  ประปา
32
 ห้องสุขา 30 ห้อง

นายบังศร ผลานิสงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิรัตน์ วรรณ
มาตย์

สิ่งสาธารณูปโภค

 ไฟฟ้า

ผู้ใหญ่บ้าน
นายวันชัย เหมือนเลา

2. วัดบัวบาน

หมู่

ผู้รับผิดชอบสถานที่

 อื่น ๆ
 ไฟฟ้า
0897171643

 ประปา
 ห้องสุขา 20 ห้อง
 อื่น ๆ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๘

หมู่
3,15

1. โรงเรียนคุรุราษฎร์
วิทยา

-

-

2. วัดราษฎร์สามัคคี,

หมู่
4,18

1. โรงเรียนกวางโน
โนนทอง

-

-

บ้าน
กวางโจน ภูเขียว
หนองคร้อ
,บ้าน
หนอง
สะเดา
บ้าน
กวางโจน

กวางโจน ภูเขียว

1,069

 ไฟฟ้า

ผู้ใหญ่บ้าน
นายสามารถ โคตรภู
เขียว

1,046

0619743424

2. วัดเจดีย์กอ

 ห้องสุขา 20 ห้อง
 อื่น ๆ
 ไฟฟ้า

ผู้ใหญ่บ้าน
น.ส.กิติญาพร บุญ
มาตย์

 ประปา

0921575159

 ประปา
 ห้องสุขา 20 ห้อง
 อื่น ๆ

สถานที่พักพิงชั่วคราว

อบต.
กวางโจน

ชื่อสถานที่

ค่า
พิกัด
GPS

ที่อยู่
เลขที่

(ถ้ามี)
หมู่
5,17

1. โรงเรียนบ้านดอน
จำปา

-

-

หมู่บ้าน/
ชุมชน
บ้านดอน
จำปา

รองรับ
ตำบล

อำเภอ

กวางโจน ภูเขียว

2. วัดโนนจำปาทอง

ผู้รับผิดชอบสถานที่

ผู้อพยพได้
จำนวน
(คน)
1,368

ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
นายวรวุฒิ โคตรภู
เขียว
นายเสนอ กระพันธ์
เขียว

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๗๙

หมายเลข
โทรศัพท์
086998560

สิ่งสาธารณูปโภค
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 20 ห้อง
 อื่น ๆ

หมู่
6,13,14

1. โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา,โรงเรียนบ้าน
หนองกุง

-

-

บ้าน
หนองกุง

กวางโจน ภูเขียว

2,383

นายกานต์ บุญสุขา

7

1. โรงเรียนบ้าน
หนองปอแดง

-

-

2. วัดเฝือแฝง

หมู่

1.วัดโนนสวรรค์

0610312464

นายนิกร ภูดินดาน

2. วัดสวรรค์นคร
หมู่

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้าน
หนองปอ
แดง

กวางโจน ภูเขียว

738

นางพนิดา ไผ่สีทอง
ผู้ใหญ่บ้าน

 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 30 ห้อง

-

 ไฟฟ้า
 ประปา

นายสมัย พลธานี

 ห้องสุขา 20 ห้อง
-

-

8

บ้านโนน
ตุ่น

กวางโจน ภูเขียว

324

นายหนูกานต์ กัญหา
รัตน์

-

 อื่น ๆ
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 4 ห้อง

หมู่
9

1.โรงเรียนบ้านสวน
อ้อย

-

-

บ้านสวน
อ้อย

กวางโจน ภูเขียว

783

ผู้ใหญ่บ้าน
นายจำปา วังหอม

0837281577

 อื่น ๆ
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 10 ห้อง
 อื่น ๆ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘๐

สถานที่พักพิงชั่วคราว

อบต.
กวางโจน

ชื่อสถานที่

ค่า
พิกัด
GPS

ที่อยู่
เลขที่

(ถ้ามี)
หมู่

1.วัดอัมพวัน

-

-

10

หมู่บ้าน/
ชุมชน
บ้านนา
ล้อม

รองรับ
ตำบล

อำเภอ

กวางโจน ภูเขียว

ผู้รับผิดชอบสถานที่

ผู้อพยพได้
จำนวน
(คน)
467

ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุณโฮม รวมธรรม

หมายเลข
โทรศัพท์
0896611680

สิ่งสาธารณูปโภค
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 4 ห้อง

หมู่
16

1.วัดใหม่เทพ
ประทาน

-

-

บ้านใหม่
เทพ
ประทาน

กวางโจน ภูเขียว

273

กำนัน
นายสุบิน แก้วมงคล

0815797101

 อื่น ๆ
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 4 ห้อง
 อื่น ๆ

หมายเหตุ : 1. สถานที่พกั พิงชั่วคราวควรเป็นพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศได้ดีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกว้างกว่า 3.5 ตารางเมตร/คน
2. เส้นทางเข้าถึงที่พักพิงควรอยู่ห่างจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีการกัดเซาะของดิน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘๑

ภาคผนวก ญ
ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง
(๔)
มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)
๑
๒
๓
๔
มีโอกาสเกิดน้อย (๒)
๒
๔
๖
๘
มีโอกาสเกิดปานกลาง
๓
๖
๙
๑๒
(๓)
มีโอกาสเกิดสูง (๔)
๔
๘
๑๒
๑๖
มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐

วิกฤต (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
กลาง

ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่ำ
ที่มา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)
หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน

มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถีใ่ นการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่
มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบปาน
กลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบ
เล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปาน
กลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบปาน
กลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘๒

มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
ความเสี่ยงต่ำ
มี

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง

ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่
มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย

ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่

มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่
มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบ
เล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปาน
กลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

--------------------------อาศัย อำนาจตามพระราชบั ญ ญั ติป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ
แผนการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลั ก การจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘) (กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตำบล) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ผู้อำนวยการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
รองผู้อำนวยการ
๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
กรรมการ
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเขียว
กรรมการ
5. กำนันตำบลกวางโจน
กรรมการ
6. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
7. สาธารณสุขตำบลกวางโจน
กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
กรรมการ
9. ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
กรรมการ
๑0. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
กรรมการ
๑1. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
กรรมการ
๑2. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กรรมการ
/และเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และแผนเผชิญเหตุ ตำบลกวางโจน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง จากสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ สาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และการฟื้นฟูของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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3. เฝ้าระวังติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในเขตพื้นที่ ให้เสนอผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อ
จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
หรือพื้นที่อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ
5. องค์การบริห ารส่ วนตำบลกวางโจนรวบรวม และจัดทำคลั งข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ นายอำเภอหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นางพูมใจ ประทุมคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
ผู้อำนวยการท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
ตำบลกวางโจน. อำเภอภูเขียวภจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสารธารณสุข
1.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม,การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

1

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพ
แก่เด็กนักเรียน ระดับชัน้
การพัฒนางานให้มี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนในเขตตำบล
กวางโจน

2

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพ
แก่เด็กนักเรียน ระดับชัน้ ปฐมศึกษา การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนในเขตตำบล
กวางโจน

20,000

20,000

3

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพ
การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ

เขตตำบลกวางโจน

20,000

20,000

4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของกลุม่ โซน
นิ่งที่ 11 (Zonning)

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

5,000
(แผนชุมชน)

5,000
(แผนชุมชน)

5,000
(แผนชุมชน)

5,000
(แผนชุมชน)

5

โครงการป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI)

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5
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ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนได้มีความ
เข้มแข็งและเรียนรู้
บทบาทหน้าที่อย่าง
เป็นมาตฐาน
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนได้มีความ
เข้มแข็งและเรียนรู้
บทบาทหน้าที่อย่าง
เป็นมาตฐาน
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนได้มีความ
เข้มแข็งและเรียนรู้
บทบาทหน้าที่อย่าง
เป็นมาตฐาน
เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเพิม่ พูน
ศักยภาพการ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
กองสาธารณสุข

เพื่อเพิม่ พูน
ศักยภาพการ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
กองสาธารณสุข

เพื่อเพิม่ พูน
ศักยภาพการ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
กองสาธารณสุข

เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์

สำนักปลัด

สำนักปลัด

6

โครงการเพิม่ ศักยภาพ (RTI)

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

80,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

7

โครงการเพิม่ ศักยภาพ ครู ข
ป้องกันเด็กจมน้ำ

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

8

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 1 โครงการ

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

9

โครงการอบรมให้ความรู้การ
ดับเพลิงสถานศึกษาโรงเรียนในเขต
ตำบล

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุดและ
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน
เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

20,000
(แผนชุมชน)

20,000
(แผนชุมชน)

20,000
(แผนชุมชน)

20,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

10

โครงการแม่บ้านดับเพลิง

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

30,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

11

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภยั

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุดแก่
อาสาฯ

จำนวน 1 โครงการ

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

12

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

13

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘๗

สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุดและป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
อาสาสมัคร
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.
ตำบล

เพื่อเพิม่ พูมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเกิด
ประโยนชน์สูงสุด

จำนวน 1 โครงการ

200,000
(แผนชุมชน)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

200,000
(แผนชุมชน)

200,000
(แผนชุมชน)

หน้า ๘๘

200,000
(แผนชุมชน)

เพื่อเกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อเกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์
สูงสุด

สำนักปลัด

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘๙

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๙๐

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๙๑

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๙๒

