แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ. ๒๕๖3

สารบัญ
หน้า
แผนที่ อปท.
บทนา
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.ตลิ่งชัน
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
๑.๑.๕ สถานที่สาคัญ
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค
1.1.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
1.1.8 แหล่งแม่น้าลาคลอง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
๑.๒.๒ สถิติภัย
๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอและจังหวัด
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
2.7.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชนและองค์การสาธารณกุศล

๑
๑
๑
๑
๑
2
2
3
4
4
4
4
5
7
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
๑7
๑7
๑7
๑8
๑8
18

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยงและปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.4.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
๓.4.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
3.4.3 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
3.5 การแจ้งเตือนภัย
3.5.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้า
3.5.2 การแจ้งเตือนภัย
๓.5.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
3.5.4 กระบวนการแจ้งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
4.1.1 โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
๔.๑.2 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
4.2 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.4.๑ หลักการปฏิบัติ
4.4.2 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
๔.5 การสือ่ สารในภาวะฉุกเฉิน
4.5.1 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4.5.2 หน่วยงานสนับสนุน
๔.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
4.7 การอพยพ
๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)

20
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20
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23
๒6
๒6
๒6
29
29
29
30
30
31
32
32
32
33
35
36
36
36
37
50
51
51
52
52
54
54
54

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
4.10 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔.๑1 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
๔.๑2 การอพยพกลับ
๔.๑3 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑4 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
5.1 การสารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
๕.2 การฟื้นฟู
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต.ตลิ่งชัน
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ตลิ่งชัน
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สาคัญในเขต อบต.ตลิ่งชัน
ฌ. แบบสารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว
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58
58
58
60
61
62
63
65
66
67
66
69
70
70
71
71

สารบัญ (ต่อ)
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. ตัวอย่างคาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and
Rapid Assessment - MIRA )
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนา

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน

12

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

16

แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

31

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน

32

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

34

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน

51

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.ตลิ่งชัน

57

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 60

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๖
ตารางที่ ๑-๗
ตารางที่ ๒-๑

:
:
:
:
:
:
:
:

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดภัยแล้งของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ อบต.ตลิ่งชัน
ลาดับความเสี่ยงภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ 3-1 : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อนและอุทกภัย
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ ๔-2 : การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ ๔-3 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๖–๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

5
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6
7
7
8
12
19
22
23
32
34
56
67

บทนำ
ปัจจุบันสถานการณ์ส าธารณภัย ของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติ และการ
กระทาของมนุษย์มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การตัด
ไม้ทาลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่
ทาลายสิ่งแวดล้อม ทาให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวนอากาศร้อนจัด
และหนาวจัดหรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน ชุนชนและของรัฐ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลตลิ่ งชัน มีห น้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้
ตลอดเวลา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่ ง ชั น พ.ศ.๒๕๖3 ขึ ้ น ซึ ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ป ้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.2550
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด/อาเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน ทั้ง ระบบและเพื่อ ประโยชน์ ใ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความสาคัญ
กับ หลัก การจัด การความเสี ่ย งจากสาธารณภัย ที่ ประกอบด้ วยการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ได้ แก่
การป้องกัน การลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การเผชิญเหตุ
และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑)

แผนภำพที่ 1-1 : วงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

แผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัยและการดาเนินการช่วยเหลือ ให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุ
สาธารณภัย

สารบัญ
หน้า
แผนที่ อปท.
บทนา
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.ตลิ่งชัน
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
๑.๑.๕ สถานที่สาคัญ
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค
1.1.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
1.1.8 แหล่งแม่น้าลาคลอง
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
๑.๒.๒ สถิติภัย
๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอและจังหวัด
๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
2.7.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชนและองค์การสาธารณกุศล

๑
๑
๑
๑
๑
2
2
3
4
4
4
4
5
7
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
๑7
๑7
๑7
๑8
๑8
18

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๓ การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยงและปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.4.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
๓.4.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
3.4.3 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
3.5 การแจ้งเตือนภัย
3.5.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้า
3.5.2 การแจ้งเตือนภัย
๓.5.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
3.5.4 กระบวนการแจ้งเตือนภัย
บทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
4.1.1 โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
๔.๑.2 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
4.2 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
4.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔.4.๑ หลักการปฏิบัติ
4.4.2 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
๔.5 การสือ่ สารในภาวะฉุกเฉิน
4.5.1 การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4.5.2 หน่วยงานสนับสนุน
๔.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
4.7 การอพยพ
๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)

20
20
20
20
21
23
๒6
๒6
๒6
29
29
29
30
30
31
32
32
32
33
35
36
36
36
37
50
51
51
52
52
54
54
54

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
4.10 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔.๑1 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
๔.๑2 การอพยพกลับ
๔.๑3 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑4 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2
บทที่ ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
5.1 การสารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
๕.2 การฟื้นฟู
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
บทที่ ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน
ภาคผนวก
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต.ตลิ่งชัน
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.ตลิ่งชัน
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นที่
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สาคัญในเขต อบต.ตลิ่งชัน
ฌ. แบบสารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว

54
55
57
58
58
58
58
60
61
62
63
65
66
67
66
69
70
70
71
71

สารบัญ (ต่อ)
ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง
ฎ. ตัวอย่างคาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and
Rapid Assessment - MIRA )
-----------------------------------

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑–๑ : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

บทนา

แผนภาพที่ ๒–๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของ อบต.ตลิ่งชัน

12

แผนภาพที่ ๒–๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

16

แผนภาพที่ ๒–๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17
แผนภาพที่ ๓–๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

31

แผนภาพที่ ๔–๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน

32

แผนภาพที่ ๔-๒ : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

34

แผนภาพที่ ๔–๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน

51

แผนภาพที่ ๔–๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.ตลิ่งชัน

57

แผนภาพที่ ๕–๑ : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 60

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑-๑
ตารางที่ ๑-๒
ตารางที่ ๑-๓
ตารางที่ ๑-๔
ตารางที่ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๖
ตารางที่ ๑-๗
ตารางที่ ๒-๑

:
:
:
:
:
:
:
:

สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดภัยแล้งของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ อบต.ตลิ่งชัน
ลาดับความเสี่ยงภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ 3-1 : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อนและอุทกภัย
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ ๔-2 : การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.ตลิ่งชัน
ตารางที่ ๔-3 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตารางที่ ๖–๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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7
7
8
12
19
22
23
32
34
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67

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลตลิ่ งชัน ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ที่ 1 อาเภอท่า ศาลา จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 60.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,662.50 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลกลาย
และตาบลเปลี่ยน
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลสระแก้ว
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลกลาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลนบพิตา
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตาบล ได้แก่ 9
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชะอม หมู่ที่ 2 บ้านปลักปลา หมู่ที่ 3 บ้านน้ายาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า
หมู่ ที่ 5 บ้ า นสวนจั น ทร์ หมู่ ที่ 6 บ้ า นหน้ า เขาวั ด หมู่ ที่ 7 บ้ า นนาท้ อ น หมู่ ที่ 8 บ้ า นปากเจา
หมู่ที่ 9 บ้านถ้าหลอด
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 8,777 คน
จาแนกเป็นเพศชาย 4,384 คน เพศหญิง 4,393 คน
จานวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) เด็กชาย 893 คน เด็กหญิง 829 คน
จานวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย 652 คน เพศหญิง 726 คน
จานวนผู้พิการ เพศชาย 139 คน เพศหญิง 137 คน
จานวนสตรีมีครรภ์
- คน
จานวนผู้ป่วยติดเตียง 12 คน
จานวนครัวเรือน
2,702 ครัวเรือน
จานวนประชากรแฝง* ประมาณ 1,000 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอาเภอ
ท่าศาลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพตาบลบ้านปลักปลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาท้อน)

หมายเหตุ

1 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ช
2 ประชากรแฝง หมายถึง *ประชากรกลุ่มที่ได้เข้ามาทางานหรื อเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนไม่ได้พักอาศัย
ลักษณะเช้าไปเย็นกลับและหมายรวมถึงกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ประจาแต่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตน
พักอาศัย
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หน้า ๑

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่ ว นใหญ่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น ประมาณร้ อ ยละ 95
ประกอบอาชีพ การเกษตร รองลงมาได้แก่ ด้านการค้าขาย ประมาณร้อยละ 3 ด้านประกอบอาชีพอิส ระ
ประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน ยางพาราและปาล์มน้ามัน
เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัวต่อปต/ ประมาณ 103,567.31 บาท
ที่มา : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับอาเภอ ปี 2562
1.1.๕ สถานที่สาคัญ
พื้นที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8

รวม

สถานที่สาคัญ
(ระบุรายละเอียด)
สถานที่ราชการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านปลักปลา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดปลักปลา
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปลักปลา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดอินทรโชติการาม (วัดหนองหว้า)
วัดสุมลธาธาร (วัดป่าเรียน)
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดจันทาราม , วัดเขาดิน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านนาท้อน
สถานที่ราชการ โรงพักย่อยประจาตาบลตลิ่งชัน
อุทยานแห่งชาติเขานัน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านปากเจา
สถานที่ตั้งทางศาสนา วัดปากเจา
สถานที่ราชการ 3 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข 2 แห่ง
สถาบันการศึกษา 5 แห่ง
สถานที่ตั้งทางศาสนา 6 แห่ง

พิกัดทางภูมิศาสตร์

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๒

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค
พื้นที่
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์

ไฟฟ้า 184 ครัวเรือน
ประปา 2 แห่ง
ถนน 6 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 451 ครัวเรือน
ประปา 3 แห่ง
ถนน 6 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 406 ครัวเรือน
ประปา 4 แห่ง
ถนน 7 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 246 ครัวเรือน
ประปา 1 แห่ง
ถนน 6 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 271 ครัวเรือน
ประปา 3 แห่ง
ถนน 5 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 256 ครัวเรือน
ประปา 2 แห่ง
ถนน 7 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 273 ครัวเรือน
ประปา 2 แห่ง
ถนน 8 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 264 ครัวเรือน
ประปา 2 แห่ง
ถนน 7 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๓

พื้นที่
หมู่ที่ 9

รวม

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)

พิกัดทางภูมิศาสตร์

ไฟฟ้า 316 ครัวเรือน
ประปา 2 แห่ง
ถนน 9 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 1 แห่ง
ไฟฟ้า 2,667 ครัวเรือน
ประปา 22 แห่ง
ถนน 61 สาย
การสื่อสารและโทรคมนาคม 9 แห่ง

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 ทางน้า ทางอากาศ)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น มี เ ส้ น ทางคมนาคมที่ ส าคั ญ สามารถเดิ น ทาง
ติดต่อกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกลาย และอาเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3007 และทางหลวงหมายเลข 401
๑.๑.๘ แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม/
หุบเขา มีแม่น้าสาคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่
คลองกลาย ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
คลองคูพม่า ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 8
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ส่วนใหญ่
เกิดภัยจากอุกภัย วาตภัย ฯลฯ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากฝนจกสะสมปริมาณมากบนภูเขา ทาให้น้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านถ้าหลอด ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัย
ดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้น
รุนแรงเสียชีวิต

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔

๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ที่สาคัญที่เกิดขึ้นและ
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รวม

1
2
3

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จานวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
(คน)
(คน)
(คน)
ที่ประสบภัย
1-9
130
1-9
2,543
9
2,673
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
7,131,300
1,122,424
8,253,724

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2563)
(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รวม

1
1
2

6,9
1-9
1-9

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
19
10
19

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
28,596
30,000
58,596

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2563)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๕

(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รวม

1
1

4
1

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่
จานวน
จานวนสัตว์
การเกษตร
ครัวเรือน
ที่รับผลกระทบ
เสียหาย
ที่ประสบภัย
(ตัว)
(ไร่)
30
30
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
20,000
20,000

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2563)
(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รวม

1
1
2

7
8
2

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
1
1
2
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
300,000
50,000
350,000

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2563)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๖

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปต)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ผลกระทบความเสียหาย
จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
จานวน
จานวน
พ.ศ.
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รวม

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2563)
๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลาดับได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ : ลาดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ภัยแล้ง
อัคคีภัย
ฯลฯ

ลักษณะของการเกิดภัย
น้าป่าไหลหลาก จากเทือกเขานัน
น้าในแม่น้ากลาย คลองคูพม่า คลองเจา แห้งขอด ฝนทิ้งช่วง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๗

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปต
ในช่ว งระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็ นประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่
อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่
เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลา
หากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริ หารส่ว นตาบลตลิ่งชัน จึงทาปฏิทิน สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน
อุทกภัย
ภัยแล้ง

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู
แล้ง

พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน
อุบัติเหตุ
สงกรานต์
ทางถนน ปีใหม่
ภัยหนาว
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปต

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๘

ปีใหม่
ปีใหม่

บทที่ ๒
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัย ของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสาคัญมากขึ้นกับ
การดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน พ.ศ.๒๕๖3 ฉบั บ นี้ ให้ เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย ” ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่
๔

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด 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

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น ในฐานะผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นทีโ่ ดยเร็วเป็นลาดับแรก มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย
เพื่อรายงานนายอาเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป
๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ.2558 ได้ กาหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นาไปสู่ การพัฒนา ที่ยั่ งยื น รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “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 นการลดโอกาสที่จ ะได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็ น การเผชิญเหตุ และจั ดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิ น ให้ เป็นไปอย่างมี มาตรฐาน 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 การปรั บ สภาพระบบสาธารณู ปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถีค วามเป็นอยู่ของชุมชน
ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
โดยการจั ดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ย งจากสาธารณภัย ของประเทศจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่ว น ทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ โดยค านึ ง ถึ ง ระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิ บั ติ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.2563
ฉบั บนี้ มุ่งตอบสนองต่อ ยุ ทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม
ความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะ
สามารถทาให้ชุ มชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
มีทมี่ าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจาปีองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน (โครงการที่ใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน โดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนและขั้น ตอนขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลตลิ่ ง ชัน ในการจั ด การให้ มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
(๒) องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน นาเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้
จ่ า ยเพื่อ บรรเทา/ช่ว ยเหลื อความเดื อดร้อ นของประชาชนที่ ประสบสาธารณภัย เป็ นล าดั บ แรก ทั้ง นี้ห าก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสาหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๓
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจาปต

งบประมาณอื่นๆ
งบกลางประเภทเงินสารองจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจาเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สาหรับจ่ายเพิ่มเติม

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตลิ่งชัน
๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการและประสานการ
ปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการ
สาธารณภัยในระดับอาเภอและระดับจังหวัดด้วย
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒนาระบบการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่ว ยงานภาคเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้ าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เ สนอต่ อ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ประกาศใช้ ต่ อ ไป โดยมีอ งค์ ประกอบและอ านาจหน้า ที่ ต ามที่ ร ะบุใ นมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
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๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ท าหน้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อ านวยการ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลและประสานการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
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) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อานวยการกลาง เป็นผู้อานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงานและบูร ณาการข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกอบกาลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์และสนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับ ในกรณีการจั ดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรี
ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการ
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(๔) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย กรุง เทพมหานคร รวมทั้ งด าเนิน การสนับ สนุ น
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ทาหน้าทีอ่ านวยการ ควบคุม สนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมายโดยมีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการ
(๖) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด้วย
(๖.๑) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมื อ งพั ท ยาให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชลบุ รี
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย พร้อ มทั้งสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายก
เมืองพัทยา เป็นผู้อานวยการ
(๖.๒) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.)
ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรี ธ รรมราชและแผนการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอท่า ศาลา รวมถึ งมี ห น้า ที่ ช่ว ยเหลื อ
ผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อานวยการ
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(๖.๓) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
(กอปภ.อบต.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลกลายหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้อานวยการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบและประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อานวยการอาเภอในเขตพื้นที่ (นายอาเภอ
ท่าศาลา) ทราบทันที
หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลาพัง ให้รายงานให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียงและหรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ
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นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อานวยการเขต)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ (กอปภ.อ.)
ผู้อานวยการอาเภอ
(นายอาเภอ)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเมืองพัทยำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยำ)

ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดเทศบำล)

ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย)
บทบาทภารกิจ
เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชั น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน เพื่อทา
หน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณ
ภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอและจังหวัด
(1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอาเภอและจังหวัดในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณี สถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ ประสานขอกาลั งสนับสนุ นจากกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัดตามลาดับ
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๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น
และสาธารณภัยมี ความรุ นแรงขยายเป็ น วงกว้าง ให้ผู้ อานวยการท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ว นตาบลตลิ่ งชัน
รายงานผู้อานวยการอาเภอ พร้อมทั้งประสานกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกลาย องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงให้สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกลาย องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลกลาย
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว ให้ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น
การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น
จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่ว นตาบลตลิ่ งชัน กับค่า ยวชิราวุธ ทั้งนี้ ฝ่า ยทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ ประสานงานหรือศูนย์
ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมี
แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ระหว่างผู้อานวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ วนตาบลตลิ่ งชัน
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน
สั่ ง การ รายงานการปฏิ บั ติ และสถานการณ์ ร ะหว่ า งทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวดเร็ ว
และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ้ าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์ การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศล จัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดาเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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(๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้ องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ
และให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน หรือผู้อานวยการท้องถิ่น เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณีห ลั งเกิด สาธารณภัย ให้ องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหน่ วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลาเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายนามภาคประชาสังคม
และองค์การสาธารณกุศล
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนต าบล
ตลิ่งชัน
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.....................................................
.....................................................
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โทรศัพท์/โทรสาร
08 7269 1015

รายชื่อผู้ประสานงาน
นางโสภา ธราดลวิศิษฎ์
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ฉบับนี้มุ่งดาเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสาคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวทางในการดาเนินงานด้านการป้องกันบรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัยและการเตรียมความพร้อม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกาหนดนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม
ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2.1 นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบางและศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย ง, การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง
กระบวนการกาหนดลักษณะ ขนาดหรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ ภัยที่เกิดขึ้ นและประเมิน
สภาวะการเปิ ดรั บต่อความเสี่ย ง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity)
ในการรั บ มือ ของชุ มชนที่ อาจเป็ น อัน ตรายต่อ ชีวิ ตและทรั พย์ สิ น การดารงชีวิ ตและสิ่ ง แวดล้ อม เป็น การ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความ
เสี่ยงอย่างมีระบบ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย
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ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัยหรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ ๑ การทาความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ขั้น ที่ ๕ การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบและระดับ ความเสี่ ยง ขั้น ที่ ๖ การจั ด ทาข้ อ มูล ความเสี่ ย งและแนวทาง
ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่ วนตาบลตลิ่งชัน
จัดทีมประเมิน ความเสี่ ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์
สาธารณภั ย และเป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่ งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกาจัดความเสี่ยง
(การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัยและ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง
ทั้งนี้ ตัว อย่ างของทางเลื อกในการจัดการความเสี่ ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อนและอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑
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ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ
อุทกภัย
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
ประเภทของภัย
การป้องกัน/
การลดผลกระทบ
การเตรียม
การถ่ายโอนหรือ
หลีกเลี่ยง
ความพร้อม
แบ่งปันความเสี่ยง
แผ่นดินไหว
ย้ายสิ่งก่อสร้างและ ใช้วัสดุและวิธีการ การวางแผนเฉพาะ ประกันความเสี่ยง
โครงสร้างที่เปราะ ก่อสร้างที่ทนต่อ
กิจฉุกเฉิน
จากแผ่นดินไหว
บางทั้งหมดจาก
แผ่นดินไหว
ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การรวมกลุ่ม
บริเวณพื้นที่เสี่ยงสูง ออกกฎหมาย
บริเวณการเฝ้าระวัง ความเสี่ยง เงินทุน
ซึ่งจะได้รับผล
ควบคุมสิ่งก่อสร้าง แผ่นดินไหว
สาหรับซ่อมสร้าง
กระทบจากแรงสั่น การซ่อมแซมและ การซ้อมรับมือ
และกองทุน
และบริเวณเสี่ยงต่อ เสริมความแข็งแรง แผ่นดินไหว
ออมทรัพย์ชุมชน
ทรายเดือดหรือ
อาคาร การวางแผน การจัดเตรียม
สาหรับการซ่อม
ทรายเหลว
การใช้ทดี่ ิน
สิ่งของยังชีพและ สร้างและฟื้นสภาพ
โดยคานึงถึง
สิ่งของสารองจ่าย
ความเสี่ยง
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ
การให้ความรู้แก่
ประชาชน
พายุโซนร้อน
และอุทกภัย

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ
รวมถึงบริเวณพื้นที่
ต่าซึง่ เสีย่ งต่อ
อุทกภัย

ก่อสร้างแนวกาบัง
ลมหรือใช้พื้นที่
ทางธรรมชาติ
ในการลดแรงลม
ก่อสร้างคันดินหรือ
เขื่อนหรือกาแพง
คลื่น และอื่นๆ เป็น
แนวกัน้ น้า
ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน้าท่วม
อยู่เหนือระดับน้า
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกาบังธรรมชาติ
เช่น ป่าชายเลน
วางแผนที่ดิน เป็นต้น

การเฝ้าระวัง
การพยากรณ์
การเตือนภัย
ล่วงหน้าสาหรับ
พายุไต้ฝุ่น
การเตือนภัยน้าท่วม
ล่วงหน้า
การจัดการและ
การวางแผนอพยพ
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ
การหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุ่นและกาหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสาหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพื้นที่น้าท่วมถึง
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รายละเอี ย ดเรื่ อ งการประเมิ น ความเสี่ ย งจากสาธารณภั 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 ระดับความเสี่ยงและปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทาให้ทราบถึง
พื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กาหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่ง ชัน รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตาบลตลิ่ ง ชั น ซึ่ง มี ห มู่ บ้ านที่ เป็ น พื้ น ที่เ สี่ ยงภั ย และปัจ จั ยที่ เป็ น สาเหตุ ท าให้ เ กิ ดความเสี่ ย งจากภั ย ต่า งๆ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ระดับความเสี่ยงภัย
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด แผนงาน/โครงการ
ความเสี่ยงจากสาธารณ
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
การลดความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ภัย
จากสาธารณภัย
ปานกลาง
อุทกภัย
หมู่ที่ 3,5, หมู่ที่ 1,2 หมู่ที่ 8
ความเปราะบาง
ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าเป็ น
6,7,9
1. ฝนตกหนักสะสม
ประจาทุกปี
ความล่อแหลม
1. น้าป่าไหลหลาก
ศักยภาพ
1. การบริ ห ารจั ด การ
เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย
ภัยแล้ง
หมู่ที่ 4,8 หมู่ที่ 1-2 หมู่ที่ 3,5, ความเปราะบาง
พั ฒ นาแหล่ ง กั ก เก็ บ น้ า
6,7
1. ฝนทิ้งช่วง
สาธารณะ
ความล่อแหลม
1. ขาดแคลนน้า
ศักยภาพ
1. การบริ ห ารจั ด การ
เกี่ยวกับภัยแล้ง
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วาตภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง
หมู่ที่ 1-9

อัคคีภัย

หมู่ที่ 1-9

ประเภทของภัย

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย
ความเปราะบาง
1. ไม่สามารถป้องกันได้
ความล่อแหลม
1. ลมมรสุมจากทะเลอ่าว
ไทย
ศักยภาพ
1. การบริหารจัดการก่อน
และหลังเกิดภัย
ความเปราะบาง
1. การป้ องกัน และระงั บ
อัคคีภัย
ความล่อแหลม
1. ความประมาท
ศักยภาพ
1 . ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

หมู่ที่ 1-9

การวิเ คราะห์และประเมิ น ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ดาเนิน การในบริบทของสภาพพื้น ที่และสภาวะ
แวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน)
ประเภท
ของภัย
อุทกภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1,2
5,6,7,9

หมู่ที่ 4,8

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม มี แ ม่ น้ าหลาย
สายพื้นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือ
เขื่ อนกั้น ตลิ่ ง โดยเฉพาะพื้ น ที่
หมู่ที่ 9
ขาดระบบเตื อ นภั ย ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะพื้ น ที่
หมู่ที่ 1-9

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- เฝ้าระวังปริมาณน้าฝน
ประจา
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว
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ประเภท
ของภัย
ภัยแล้ง

วาตภัย

อัคคีภัย

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง
หมู่ที่ 4,
8,9

หมู่ที่ 1,2

หมู่ที่
1-9

หมู่ที่ 1-9

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

หมู่ที่ 3,5, - พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ท าง
6,7
เกษตร เกษตรกรจึงมีความต้องการ
ใช้น้าในปริมาณมากและต่อเนื่องทั้ง
ปีโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-9
- แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ การเกษตร
รว มทั้ ง แม่ น้ าล าคลองตื้ น เขิ น
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-9

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
- มี แ หล่ ง น้ าและระบบ
การบริหารจัดการน้าที่ดี
ของเกษตรกร
- พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเดิ ม
เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ ใ น
ฤดูแล้ง

- ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไป
อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-9
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่
หมู่ที่ 1-9

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูมรสุม
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้ครบถ้วน

- ประชาชนขาดความตระหนั ก
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการ
ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-9
- ประชาชนไม่ ท ราบถึ ง แนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1-9

- มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย
- มี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัย เป็นประจ า
ทุ ก ปี แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน

หมู่ที่ 1-9 - ไม่ มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่ มี
สารเคมีในการประกอบการอยู่ใน
พื้นที่

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่า) ตามภาคผนวก ญ
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๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน มีพื้นทีท่ ี่อาจเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ
ได้แก่ ภัยจากอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย เป็นต้น ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ในบทที่ ๑ จึงให้ความสาคัญกับแนว
ทางการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด้านโครงสร้าง
องค์การบริห ารส่วนตาบลตลิ่งชัน ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และได้จัดสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ เส้นทางคมนาคม
เพื่อส่งกาลังบารุงขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เช่น การเผาหญ้า เป็นต้น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูล สถิติภัย และหาปั จ จั ย ที่ทาให้ เกิดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร้อมเป็นการดาเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
เป็ น การเสริม สร้ างศัก ยภาพโดยเน้ นการอาศั ยชุ มชน/หมู่บ้ านเป็น ศูน ย์ก ลาง
ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
ก่อนที่ห น่ ว ยงานภายนอกจะเข้า ไปให้ ค วามช่ว ยเหลื อ รวมทั้ง เป็น การสร้ างภาคี เครื อข่า ยภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
(๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร้ า งความพร้ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่ วมมือ ทาให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จะมีการประสานและสั่งการอานวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน
ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่าเสมอ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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(๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่ว โมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์
และการแจ้ ง ข่ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป
และหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า กรมอุ ท กศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ทีม ประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสั บสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให้มีอ าสาสมัค รและเครือ ข่า ยเฝ้า ระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่ว โมง และแจ้ งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทาหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทาหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพหลักผู้ ประสบภัย แผนอพยพหลั กส่ว นราชการ โดยมี
สาระสาคัญประกอบด้วย จานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนด
เขตพื้นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม การกาหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกาหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสารองสาหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
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(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
มีแนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
จะจั ดทาโครงการจั ดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
ที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่างๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้
เมื่อเกิดสาธารณภัย
(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
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือ
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่ว ยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทา
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั 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 เ มื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่อดาเนิ น งานและให้ บ ริ การตามปกติตามระดับการให้ บริการที่กาหนดไว้ซึ่งจะช่ว ยให้ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งภั ย เช่ น แผนรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
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(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต
ฯลฯ
๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทาให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การท าความเข้ า ใจเรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให้ ส ารวจชุ ม ชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบในระดั บท้องถิ่น ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง
(๔) มีแ ผนรั บ มื อ กั บ สาธารณภั ย ในครอบครั ว เช่ น การสร้ า งบ้ า นเรื อ นให้ มี ค วาม
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
(๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้า เป็นต้น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
๓.๕ การแจ้งเตือนภัย
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ ยงภัย
ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะ
เกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัยไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
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๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่ อ มี ก ารยื น ยั น ข้ อ มู ล ว่ า มี โ อกาสเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น และประชาชนในพื้ น ที่
อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ ป ลอดภัย จากสาธารณภัย ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ ให้ น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิ บัติ จาก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย
(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน
(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ
3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดระดับของ
ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ได้นาระดับสีของการแจ้งเตือนภัย ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่
แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีสม้ หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่
ก าลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ใ ห้ อ พยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม
ที่ ส ถานการณ์ จ ะรุ น แรงมากขึ้ น ให้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิ น หมายถึง สถานการณ์ อยู่ใ นภาวะเฝ้ า ระวั ง ให้ ติด ตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเ ขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจา

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๓๐

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์

• เฝ้าระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
เขือ่ น การระบายน้า
• เฝ้าระวังระดับน้าใน
แม่น้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ความพร้อมเตรียม
ประชาชน

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

การแจ้งเตือนภัย

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนาน
• ประสานภาคเครือข่าย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง
เตือนภัย

การรับมือ
และอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

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

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริห ารส่ วนตาบลตลิ่ งชัน
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กานั น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์ การเกิดภัยมายังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 075 375 218
วิทยุสื่อสาร ความถี่ 165475 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 08 1737 0244
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทาง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 075 521 312 ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
และวิทยุสื่อสาร ความถี่ 150850 MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 075 521 312

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลาพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
กลาย องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และ/หรือ กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๔.๑.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารฉุ ก เฉิ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น
แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูศูนนย์ย์ขข้อ้อมูมูลลประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์รร่ว่วมม

ส่วนปฏิบัติการ
- งานค้นหาและกู้ภัย
- งานกู้ชพี งานรักษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
- งานส่งกาลังบารุง
- งานการขนส่ง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
ฯลฯ

ษา/ผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญ
ทีที่ป่ปรึรึกกษา/ผู
วชาญ

ส่วนอานวยการ
- งานศูนย์สั่งการ
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.
- งานธุรการ
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จาเป็น
งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
งานบริการสังคม
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานรับบริจาค
งานพลังงาน เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
งานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น้ า ที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน า ข้ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส าคั ญ พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้ องทรั พ ย์ สิ น เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ฟื้ น ฟูสู่ ส ภาวะปกติ ค้ น หาและกู้ ภั ย กู้ ชี พ รั ก ษาพยาบาล
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกาลังบารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต
(4) ส่วนอานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จาเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ด าเนิ 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 การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ตลิ่งชัน
อปท.)
ผู้อานวยการท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ์)
- ฯลฯ

-

ส่วนปฏิบัติการ
- รองนายก คนที่ 1
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อย
- กองช่าง/ส่วนโยธา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
- กานัน
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-9
- สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน
- อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นาชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
-

ปลัด อบต.ตลิ่งชัน
สานักปลัด อบต.ตลิ่งชัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-9
สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน
อาสาสมัครต่างๆ เช่น
อปพร. /ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

รองนายก คนที่ 2
งานสวัสดิการและสังคม
งานส่งเสริมการศึกษา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-9
สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน
อาสาสมัครต่างๆ เช่น อปพร.
/ตารวจบ้าน /อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจั ดบุ คลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ท้องถิ่น ปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ผู้อานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้น ที่ อปท.และอาเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) ดังนั้น
เมื่อผู้อานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ บริห ารท้อ งถิ่นขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แห่ ง พื้นที่นั้ นในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด
และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบั ติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก และแจ้งให้
ผู้อานวยการอาเภอและผู้อานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด หรื อ จะเกิ ด สาธารณภั ย อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้อานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
และให้นาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ
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๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัยแล้ ว หากสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นนั้นเป็ น
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
แก่ผู้ใด ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดาเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขต
อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคนสารวจความเสียหายจากภั ยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่รับผิดชอบ
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เสนอต่ อ “คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ จั ง หวั ด ”(ก.ช.ภ.จ.)
เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สารวจความเสียหายจาก
ภัย พิ บั ติ ก รณี ฉุกเฉิน ที่เกิ ดขึ้ น ในแต่ล ะพื้ นที่ที่ รับ ผิ ดชอบตามอานาจหน้า ที่ที่ กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็น ผู้
ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.๔.1 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตั วและทรั พยากรในการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
ให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อาเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ
(2.2) การปฏิ บั ติ การระยะ ๒๔-๔๘ ชั่ วโมง (1-2 วั น) เน้ นการค้ นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิ บั ติ การระยะ ๔๘-๗๒ ชั่ วโมง (๒-๓ วั น) เน้ นการค้ นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ
(2.4) การปฏิบัติการค้น หาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้น ไป (หลัง ๓ วัน
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
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๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นสถานการณ์
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
โดยคานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๒.๑) นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจัดการข้อ มูล ให้ หั ว หน้าที มเป็น ผู้ นาในการสอบถามส ารวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวั น เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กาหนด
พื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย
(๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น ก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก รปฏิ บั ติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่ งชัน มีอานาจในการควบคุม สั่งการและบัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ลุกลาม
ขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจานวนมากและผู้อานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภั ย ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น เป็ น การจั ด การสาธารณภั ย ขนาดกลาง (ระดั บ ๒)
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จะรับข้อสั่งการจากกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กาหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามตารางที่ ๔-๑
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๓๗

ตารางที่ ๔-๑ : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
สาธารณภัย

องค์กรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะปกติ

องค์กรรับผิดชอบ
ผู้บัญชาการ
ในภาวะฉุกเฉิน
(ผู้มีอานาจ
(เมื่อเกิด
ตามกฎหมาย)
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
ระดับ ๑
กองอ านวยการป้ อ งกั น และ - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ผู้อานวยการ
(อาเภอ/เทศบาล
บรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ร โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง
ท้องถิ่น
เข้าควบคุมสถานการณ์) ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง
กองอ านวยการป้ อ งกั น และ - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ
บรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอ (ศบก.อ.) จานวน 1 แห่ง
(กอปภ.อ.) จานวน 1 แห่ง
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง

ผู้อานวยการ
อาเภอ

(๔) การค้นหาและช่วยชีวิต
- กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย
ตารางที่ ๔-2 : การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่
๑

การปฏิบัติ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ - นายก อบต.ตลิ่งชัน
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๓๘

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๒

รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จั ด เตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณ์ ใ ห้ ก อง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทราบเพื่อจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่การให้ ความช่ว ยเหลือฯ ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด

๓

ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย

๔

ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนอานวยการ
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเกิด สาธารณภัยเพื่ อการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย

ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 2
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
- นายก อบต.ตลิ่งชัน
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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ลาดับที่

การปฏิบัติ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๕

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระบบ

๖

แจ้งเตือนประชาชน
ส่วนอานวยการ
(๑) ตรวจสอบข้ อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(๒) ดาเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการแจ้ งเตือนภัย ต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
บ่งบอกถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด
(๔) ในกรณี เ กิ ด ไฟฟ้ า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น

- รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๐

หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับที่
การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
๗
อพยพผู้ประสบภัย
ส่วนปฏิบัติการ - รองนายกคนที่ 1
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
- ฝ่ า ยป้ อ งกั น และ
จะเกิดอัน ตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่ก ารป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ ง รายงานผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ
- กองช่าง
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗
- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
- ก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
หมู่ที่ 1-9
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๘

กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
ส่วนอานวยการ
เป็ น พื้ น ที่ เ ตรี ย มปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อใช้ เ ป็น สถานที่ จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร

- รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
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- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๑

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๙

ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้ พร้อมใช้ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย
(๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย

๑๐

กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1,2 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 รับผิดชอบพื้นที่
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ 3,5 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ 4,7,8 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ 6,9 มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนสนับสนุน - รองนายกคนที่ 2
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๒

ลาดับที่
๑๑

การปฏิบัติ
จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนปฏิบัติการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
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- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งาน และอาสาสมั ค รต่ า งๆ ที่ ม าร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน ส่วนปฏิบัติการ
เข้ารายงานตัว ที่ศู น ย์ ป ฏิ บั ติการฉุกเฉิน องค์การบริห ารส่ ว นตาบลตลิ่ งชั น
ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย

- นายก อบต.ตลิ่งชัน
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๓

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๑๒

การเผชิญเหตุ
(๑) การปฏิบั ติ การระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ ค วามส าคั ญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็น ลาดับแรก ต่อด้ว ยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลั งเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ ประสบภัยโดยเร็ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให้หน่ว ยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่ องมือ เครื่องจักร
ที่จาเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจาเป็นของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณี พื้ น ที่ ใ ดเป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไม่ ส ามารถเข้ า พื้ น ที่
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่ว ยงานทหารหรื อตารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้ เคียงเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสี ย หายอย่ า งเร่ งด่ว นเป็ น ล าดับ แรก และจัดระเบี ยบศู น ย์พั กพิง ชั่ว คราว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมก าลั ง แพทย์ แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ ความเสี ย หายให้ เ ร่ ง
ซ่อมแซมเส้น ทางคมนาคม ระบบสื่ อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้ วแต่กรณี
ให้ ส ามารถใช้การได้ห รื อจั ดทาระบบส ารองเพื่อให้ ชุด ปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนปฏิบัติการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๔

ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสาคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ อาหาร น้ าดื่ ม ยารัก ษาโรค
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกาหนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่ า งเกิ ด ภั ย และจั ด ท าบั ญ ชี
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์
ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให้เพียงพอ
(๒.๓) จั ดส่ ง ปั จ จั ย สี่ ที่จ าเป็ น ต่ อ การดารงชี วิต เช่ น อาหาร น้าดื่ ม
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส้ น ทางคมนาคมที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภั ย พร้ อ มทั้ ง ติ ด ป้ า ยเตื อ น หรื อ วางแผนปิ ด กั้ น ช่ อ งทางจราจร
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจหรืออาสาสมัครอานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูนย์ ข้อมูลผู้ ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสาคัญ
กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสื บ หาญาติ การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ การสงเคราะห์
เบื้องต้น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจั ด หน่ ว ยบริ ก ารประกั น สั ง คมเคลื่ อ นที่ แ ละให้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนประสาน
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น
ความต้องการเบื้องต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๕

ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึน้ ไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก (๑ วั น ) เป็ น ล าดั บ แรกก่ อ น
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชี วิ ต คนก่ อ น ตามด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให้
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นก าลั ง พลเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๑๓

๑๔

ปกป้องสถานที่สาคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง ส่วนปฏิบัติการ - รองนายกคนที่ 1
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
- ปลัด อบต.
ไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีทมี่ ีการอพยพ)
ส่วนสนับสนุน - รองนายกคนที่ 1
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๖

หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับที่
การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนสนับสนุน - รองนายกคนที่ 1
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
- ปลัด อบต.
เช่น อาหาร น้าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๑๖

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย ส่วนอานวยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สารวจและจัดทาข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้ องต้น และรายงานให้อาเภอเพื่ อประกอบการร้องขอการ
สนั บสนุน และน าไปกาหนดเป็ นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น

- รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๗

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ศูนย์ข้อมูล - รองนายกคนที่ 1
ประชาสัมพันธ์ - ปลัด อบต.
ร่วม
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๑๗

จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
เพื่อ ทาหน้ า ที่ป ระสานข้อมู ล ข่ าวสารสาธารณะที่เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ น
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สาหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม

๑๘

- กรณีมีผู้เสียชีวิตจานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม ส่วนปฏิบัติการ
อานาจหน้ าที่การปฏิบั ติของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และหรือ ตามบันทึ ก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ก าหนดให้ มี สถานที่ รองรั บศพ เก็ บรั กษาศพ (วั ด และตู้ แ ช่ ศ พ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนาศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ

- รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๘

หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับที่
การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
๑๙ เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ นที่ ยุ ติ แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการท้ องถิ่ นรายงาน ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 1
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อานวยการอาเภอทราบและเมื่อมีการประกาศ
- ปลัด อบต.
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ยุติลงแล้ว ให้ดาเนินการอพยพ
- สานักปลัด อบต.
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๒๐

อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ
ส่วนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นา
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นาอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลาดับก่อนหลังการอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ

- รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๔๙

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๒๑

หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออาเภอ
ให้ ป ระสานขอรั บ การสนับ สนุ น จากกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกลาย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
สระแก้ว และกองอานวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอเพื่ อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ - รองนายกคนที่ 1
- ปลัด อบต.
- สานักปลัด อบต.
075 375 218
- กองคลัง
- กองช่าง
- สมาชิกสภา อบต.
ตลิ่งชัน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1-9
- อาสาสมัครต่างๆ
เช่น อปพร./อสม.
- ผู้นาชุมชน
ฯลฯ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
มอบหมายให้ นายสุคนธ์ เงินสยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน คนที่ 1 เป็นผู้กากับดูแลและใช้
งานความถี่วิทยุ 165450 เพื่อใช้เป็นความถี่วิทยุกลางสาหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สาหรับการประสานงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
กิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกาหนดให้ นายสุคนธ์ เงินสยาม รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน คนที่ 1 เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ดตั้ ง ศู น ย์สื่ อ สารและจั ดให้ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สานักปลัด อบต.
หมายเลขโทรศัพท์ 075 375 218 โทรสาร 075 772 157

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
ลาดับที่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
โทรศัพท์ 075 521 312
โทรสาร 075 521 312

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
โทรศัพท์ 075 772 158
โทรสาร …………………………….
สายด่วน ๑๖๖๙

กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 โทรศัพท์ 075 358 440
 โทรสาร 075 358 440

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
โทรศัพท์/โทรสาร 075 375 218
โทรศัพท์/โทรสาร 075 772 157
ความถี่วิทยุ 165.450 MHz

การไฟฟ้าภูมิภาค
สาขาท่าศาลา
โทรศัพท์ 075 521 180

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขา............................
โทรศัพท์........................

องค์กรภาคเอกชน
มูลนิธิร่วมกตัญญู
โทรศัพท์
.................................
กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อบต.กลาย
โทรศัพท์ 075 375 340

สถานีตารวจภูธร
ท่าศาลา
โทรศัพท์
075 521 009

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ให้ ส่ ว นราชการและประชาชนได้รั บ รู้ แ ละเข้ าใจสถานการณ์ โดยผ่ า นช่อ งทางการสื่ อสารที่ กาหนดไว้ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่ว นตาบลตลิ่งชัน เป็นหน่วยงานหลั ก
ดาเนินการ ดังนี้
๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทาหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์ กลางของการติดต่อสาหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ
การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ชุมชน อาสาสมัครแจ้ งเตือนภั ย กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้ นไป รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.๖.๓ ดาเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย
โทรโข่ง เป็นต้น
๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่ าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรี ยกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ
๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อ สาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
๔.๗ การอพยพ
เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการอพยพไม่ต่ากว่า ๑๒ ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก องกาลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นาชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตั ด สิ น ใจอพยพในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ งชั น ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ในฐานะผู้ช่วย
ผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น เป็ น ผู้ ช่ ว ย ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต้ อ งประสานการปฏิ บั ติ แ ละรายงาน
สถานการณ์ ไ ปยั ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชั น ในฐานะผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์
08 1737 0244
๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสาหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช้จาเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร
น้าดื่ม เท่าที่จ าเป็ น รวมทั้งดูแลสภาพจิ ตใจในครอบครัว ให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทาได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสาหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชน
หรือผู้นาหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จั ด แบ่ ง ประเภทของบุ ค คลตามล าดับ ความเร่ ง ด่ ว น เช่ น ผู้ ป่ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว้
๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอานวยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทาความสะอาดสถานที่ปลอดภัย
(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้าประปา เป็นต้น
(๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจานวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง
อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทาแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
(๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน
(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกาลังจากผู้อพยพ
๔.๗.๕ จัดเจ้ าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่เพื่อจัดส่งกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนาข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.๗.๖ จั ด ให้ มี ก ารอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ อ พยพ ให้ ห น่ ว ยงานอพยพอ านวย
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้ อพยพทราบทุกระยะ
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๕๓

๔.๘ แนวทางปฏิบัติใ นการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตลิ่ งชั น
จะประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้ นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมี
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 และทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ทุ ก ๆ ด้ า น
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลาดับความสาคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดาเนินการทันที
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พื้นที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัส ดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาดาเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน
เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นาข้ อมูล
ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทา
รายงานสรุ ป เสนอผู้ อานวยการท้องถิ่น เพื่อบริห ารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดความเสมอภาคและทั่ว ถึง
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑
(Initial Disaster Assessment Form)
๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พิจารณาเห็นว่า มีความจาเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงิ นหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการรับ บริจ าคและการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการรั บ เงิ น หรื อทรั พ ย์สิ 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 า ด้ ว ยการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของเหลื อ ใช้
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
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โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกาหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
๔.๙.๒ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลตลิ่ งชัน หารือร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนดระเบีย บการเก็บ รักษาเงิน บริ จาคและสิ่ งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่ งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค
๔.๙.๓ จัดทาบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีที่ บุ คคล หน่ว ยงาน หรือ องค์ก รใดจั ดตั้งศู นย์รับ บริจาคเพื่อ ช่ว ยเหลื อผู้ ประสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของ
บริจาคเอง
๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง
ให้ได้ผลดี จาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได้แก่
(๑) การดูแลด้านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย

ข้อพิจารณาสาหรับทาเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
การเข้าถึง
- ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
- คานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน)
สิ่งแวดล้อม
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
สาธารณูปโภค
- ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้
ปัจจัยดึงดูด
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่จาเป็น
อาชีพ
- การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
- การเข้าถึงที่ทางาน
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ให้ กองสวัส ดิการและสั งคมหรือกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม (กรณีเทศบาล) หรือส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่เ กี่ย วข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมื ออุปกรณ์ ระบบสื่ อสาร ระบบ
สาธารณู ป โภค รวมทั้ งประสานงานกั บ กองอ านวยการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอและจั งหวั ด
เพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน)

ฝ่ายอานวยการร่วม
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ ายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒. การจัดการพื้นที่ของศู นย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็ น แก่ ก ารด ารงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ
ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

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

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ สาธารณภัย อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อานวยการท้องถิ่น รายงานข้อมูลให้ผู้อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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(๒) เมื่ อ ได้ รั บ การยืน ยั น อย่ า งชั ด เจนจากผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการอ าเภอ
ตามล าดับ หรื อผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายให้ ประกาศยุติส ถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้ นสุ ดลงแล้ ว ให้ แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ให้ส่ง
มอบภารกิจที่ต้องดาเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน
๔.๑๒ การอพยพกลับ
เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย อย่างชัดเจน ให้ผู้นา
ชุมชนหรื อผู้ น ากลุ่ ม อพยพรี บ แจ้ งผู้ อ พยพเพื่ อเตรีย มความพร้อ มส าหรั บ การอพยพกลั บ และรอรับ การแจ้ ง
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลาดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ศู น ย์ ป ฏิบั ติ การฉุกเฉิน องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตลิ่ ง ชัน แบ่ง ประเภทของส่ ว น
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตามลาดับและความจาเป็นเร่งด่วน
พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัว ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดาเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริก ารประชาชนได้
ตามปกติ
๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
มาตรา ๒๑ เมื่ อ เกิ ด หรื อคาดว่า จะเกิ ด สาธารณภัย ขึ้ น ในเขตขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ ใ ด ให้ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น มี ห น้ า ที่
เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น
และผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒
หากสถานการณ์ ส าธารณภั ย ในพื้ น ที่ มี ค วามรุ น แรงและลุ ก ลามต่ อ เนื่ อ งยากต่ อ
การรั บ มือ ให้ ผู้ อ านวยการท้องถิ่ น แจ้ งกองอานวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.) และ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย
๔.๑๕.๒ จานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป
๔.๑๕.๔ ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ก าลั ง คน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ
๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อานวยการท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ ให้ ใ ช้ เ กณฑ์ เ งื่ อ นไขทางด้ า นพื้ น ที่ / ประชากร/ความซั บ ซ้ อ น/ศั ก ยภาพ
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็ นอยู่
ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปั จจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่ว ยในการฟื้น ฟู
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการ
สาคัญของการฟืน้ ฟู ได้แก่
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เ สมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
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ในอดีตที่ผ่านมา ได้กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้ อ ม การบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (การเผชิ ญ เหตุ ) และจั ด การหลั ง เกิ ด ภั ย (การฟื้ น ฟู )
ซึ่ง สถานการณ์ ส าธารณภั ย ในปั จ จุ บั น นั บวั นจะทวี ค วามรุน แรงมากยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้น จึง ได้ มี การเปลี่ ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสาคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ตามวงจรการจั ด การสาธารณภั ย สู่ ก ารสร้ า งใหม่ ใ ห้ ดี ก ว่ า และปลอดภั ย กว่ า เดิ ม
ตามแผนภาพที่ ๕-๑
๕.๑ การสารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน สารวจ
ความต้ อ งการของผู้ ป ระสบภั ย และความเสี ย หายเบื้ อ งต้ น ภายในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย จนถึ ง ระดั บ ครั ว เรื อ น
โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล การสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุม ชน/หมู่บ้ า น ส ารวจความเสี ยหายระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง สาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลตลิ่ งชัน ส ารวจประเมิ นความจ าเป็นในการฟื้น ฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย 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 สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภ ายหลั งเหตุการณ์สาธารณภัย
ควรสารวจข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
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๕.๑.๔ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
จัดตั้งคณะทางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ
และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุ ป การประเมิ น ความเสี ย หายและแนวทางการฟื้ น ฟู ไ ปยั ง
กองอ านวยการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและจั งหวั ด เพื่ อขอรั บ การสนั บ สนุ น ในการฟื้ น ฟู
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๒ การฟื้นฟู
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้ ง ให้ ชุ ม ชนและหมู่ บ้ า น ส ารวจความเสี ย หายของระบบสาธารณู ป โภคและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการฟื้นฟู และกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
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 อมู ล การวิเ คราะห์ ความสามารถในการเผชิ ญ เหตุชุ ม ชน ความอ่ อนแอ
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓. สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่อ งใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม การประกอบอาชีพและองค์ความรู้
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยประสานกับอาเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
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๕. ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให้ ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้ เ ร่ ง ส ารวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยเร็ ว
เพื่อพิจ ารณาช่วยเหลื อผู้ประสบภัย ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผล
การสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติ
ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจาเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น แ ละบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง
เพื่อสนองความต้องการที่จาเป็น ของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา
ป้องกัน ควบคุมโรค และการฟื้น ฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจ าเป็น โดยให้ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลบ้านปลักปลา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านนาท้อน เป็นหน่วยงายหลักและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูล ผู้ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให้ มี ก ารประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีร ะบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ให้ ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ ประสบภัยและทรัพย์สิ น
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จัดให้ มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะหายกลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพื้นที่อันตราย
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- ให้ การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็ น หั ว หน้าครอบครัว ประสบภัยจนเสี ยชีวิตหรือไม่ส ามารถประกอบอาชีพต่อไปได้
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว
- เลี้ ยงดูผู้ ประสบภัยที่ไม่ส ามารถช่ว ยตัว เองได้ในระยะแรก เช่น
ดูแลเด็กกาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้คืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานข่า วและประชาสั มพันธ์ ข่าวสารต่ อสาธารณชนให้ ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภาพที่ ส ามารถใช้ งานได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกาหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย
(๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม
ดาเนินการโดยแขวงทางหลวงนครศรีธ รรมราช และแขวงทาง
หลวงชนบทนครศรีธรรมราช
- ระบบไฟฟ้า
ดาเนิน การโดยการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าคจัง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปา
ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพังและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
(๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
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(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เช่ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผั งเมือง การจัดหาแหล่ งน้าอุปโภคบริโ ภค การจัดทาภูมิทัศน์
ดาเนินการโดยสานั กงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช สานักชลประทานที่ 11 โครงการ
ชลประทานจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้นฟูร ะยะกลางเป็น การด าเนิ นการต่อเนื่องโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น ประปา
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น
- การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน เป็นหน่วยหลักในการ
ฟื้น ฟูและเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้ ส ามารถร่ ว มมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
(๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุ กต์ใช้ห ลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกาหนดการ
ประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
- ให้ มี ก ารบู ร ณะและการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ถู ก ท าลายและได้ รั บ
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ย์ สิ น ทาง
ประวัติศาสตร์ ในการดาเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสั งขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม
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๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับ สู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุม ชนที่ ป ระสบภัย ครอบคลุ ม ถึง การสาธารณสุ ข สุ ขภาพจิต และการบริก ารทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านปลักปลา และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบลบ้าน
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้ องการ
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 เ กิ น ขี ด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้น ฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลาดับ 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 ระดับ รวมถึ งหน่ว ยงาน
ภาคเอกชนที่เป็ นเครือข่ายให้ส นับ สนุน แผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ที่กาหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร
และสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดทาขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอ
พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล
และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ มี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่นั้นเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น
เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน พ.ศ.๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกาหนดผลการดาเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน พ.ศ.๒๕๖3 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับที่
๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ - อบต.ตลิ่งชัน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่ ว นตาบลตลิ่ งชัน พ.ศ. - สานักปลัด อบต.
๒๕๖๒ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องตนเอง เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้ าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
การดาเนินการ
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ลาดับที่
๒

๓

๔

๕

๖

๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย - อบต.ตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ - สานักปลัด อบต.
ใช้ เ ป็ น กลไกและเวที ใ นการบู ร ณาการการท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
มีส่วนร่วมกับอาเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง - อบต.ตลิ่งชัน
เพื่อเชื่อมการทางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน - สนง.ปภ.สาขาสิชล
ข้ อ คิ ด เห็ น การด าเนิ น การกิ จ กรรม เช่ น ร่ ว มส ารวจประเมิ น วิ เ คราะห์ - สนง.ปภ.จว.นศ.
พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดภัย เป็นต้น
- ศูนย์ ปภ.เขต สฎ.
การจัดทาแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน - อบต.ตลิ่งชัน
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกองอานวยการป้องกัน - สนง.ปภ.สาขาสิชล
และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ทดสอบและฝึ ก ความช านาญ - สนง.ปภ.จว.นศ.
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์ ปภ.เขต สฎ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน - อบต.ตลิ่งชัน
ภารกิจ เช่ น งบพัฒ นาจั งหวัด งบพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด ส านั กงานกองทุ น - สานักงานจังหวัด
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) กองทุน ความปลอดภัย ในการ นครศรีธรรมราช
ใช้ ร ถใช้ ถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล - ห น่ ว ย ง า น ที่
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้น - อบต.ตลิ่งชัน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี - ส านั ก งานจั ง หวั ด
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อม นครศรีธรรมราช
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา - ห น่ ว ย ง า น ที่
จั ง หวัด และกลุ่ ม จั ง หวั ด โดยการเสนอขอรั บ การสนับ สนุ นงบประมาณ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ตามภารกิ จ ของอาเภอ/องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นภายใต้ แ ผนพั ฒ นา ป้องกันและบรรเทา
ท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สาธารณภัย
โดยบรรจุ ในแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ที่เป็ น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - อบต.ตลิ่งชัน
สร้ า งองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ในการก าหนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จัง หวั ด - สพป.เขต 4
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่
- สพม.เขต 12
การดาเนินการ
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ลาดับที่
๘

๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับสนุน กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนการป้องกันและ - อบต.ตลิ่งชัน
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานต่ า งๆ - อบต.ตลิ่งชัน
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ การกาหนดให้จัดทารายงานผลการดาเนิน งาน - สนง.ปภ.สาขาสิชล
ให้ ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานผลต่ อ ไปยั ง ผู้ อ านวยการกลางและ - สนง.ปภ.จ.นศ.
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการติดตาม - ศูนย์ ปภ. เขต สฎ.
และประเมิ น ผลการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทา - ส านั ก งานจั ง หวั ด
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติในช่วงกลาง นครศรีธรรมราช
แผนและปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ
การดาเนินการ

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็ น กระบวนการดาเนินงานด้านการกากับควบคุม เพื่ อติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดาเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดาเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายที่กาหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสาเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการต่อไปได้
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๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน แนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกาหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมินแหล่งข้อมูล เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกาหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตลิ่งชัน
กาหนดขึ้นมา

จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให้ผู้อานวยการท้องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสู่การปฏิบัติ
โดยให้ จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุ ผ ลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย
ประเมิ น ผลกระทบ การขั บ เคลื่ อน และสรุ ปภาพรวมการติ ดตามและประเมิ นผลให้ ผู้ อ านวยการอ าเภอ
เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้ อานวยการจั งหวัด ผู้ อานวยการกลางและผู้ บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทรา บ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง แนวทางการดาเนินงานต่อไป
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๗๐

การจัดทารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ต่อไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนาสิ่งที่ได้
มี ก ารคิ ด ค้ น หรื อ ค้ น พบมาพั ฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการด าเนิ น งาน กระบวนการด าเนิ น งาน
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดาเนินการร่วมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรี ย นรู้ ทั้ ง ก่ อ นการด าเนิ น การ ระหว่ า งด าเนิ น การ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
การดาเนินการ โดยมีแนวทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตลิ่ ง ชัน เป็นหน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานด้า น
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มกั บ
สถาบั นการศึกษา ภาคเอกชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันให้เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสาคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตลิ่งชัน เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสาหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กาหนดว่าใน
กรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กาหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาแผนดาเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.๒๕๖3 และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือ มีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน หรือ มีการวิจัย
และพัฒนา พบข้อบกพร่อง หรือมี นวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสมให้
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.๒๕๖3 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี
---------------------------แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ. ๒๕๖3
หน้า ๗๑

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

โทรสาร

นิรภัยตลิ่งชัน

165.475

081 737 0244

075 772 157

นิรภัยตลิ่งชัน

165.475

086 682 4112

075 772 157

นิรภัยตลิ่งชัน

165.475

089 440 5496

๑
๒
๓

นายก อบต.ตลิ่งชัน
รองนายก อบต.ตลิ่งชัน
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน

๔

นายอาเภอท่าศาลา

ท่าสูง 1

150.850

075 521 049-13

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ท่าสูง 2

150.850

075 521 049-13

075 772 157
075 521 04912
075 521 04912

150.850

075 522 343

075 522 343

150.850

075 521 312

075 521 312

075 375 341

075 375 341

075 375 341

075 375 341

075 522 749

075 522 749

075 330 764

075 521 009

075 521 815

075 521 815

075 521 149

075 521 149

075 521 169

075 521 169

๑๔

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายก อบต.กลาย
รองนายก อบต.กลาย
ท้องถิ่นอาเภอท่าศาลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าศาลา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าศาลา
สาธารณสุขอาเภอท่าศาลา
พัฒนาการอาเภอท่าศาลา

๑๕

เกษตรอาเภอท่าศาลา

075 521 110

075 521 110

๑๖

ปศุสัตว์อาเภอท่าศาลา

075 522 255

075 522 255

๑๗

ประมงอาเภอท่าศาลา

080 329 6431

080 329 6431

๑๘

หัวหน้าสานักงาน ปภ. สาขาสิชล
มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

075 771 632

075 771 632

๑๓

๑๙
๒๐

ท่าสูง 3

ท่าศาลา
รพ.ท่าศาลา

154.925

ภาคผนวก ข
บัญชีรายชือ่ บุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วิทยุสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์

นามเรียกขาน

ความถี่

โทรศัพท์

นารายณ์ 1

150.850

075 356 142

นารายณ์ 2

150.850

075 310 044

นารายณ์ 3

150.850

075 356 707

นคร 1

152.825

075 356 018

นารายณ์ 5

150.850

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บังคับการหน่วยทหารในพื้นที่
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ปลัดจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๙

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

075 356 253-324

๑๐

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

075 356 253-324

๑๑

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

075 343 409-10

๑๒

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

075 340 473

๑๓
๑๔

ที่ดินจังหวัด

075 432 012

ท้องถิ่นจังหวัด

075 356 375

๑๕

พัฒนาการจังหวัด
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

075 356 543

๑๗

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

075 341 204

๑๘

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

075 431 010

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าศาลา
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.......
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค.......
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน...............
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

๑๖

075 365 553
075 356 253-324

075 358 440

โทรสาร

075 365 553

ภาคผนวก ค
บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล

นายสาเริง เปาะทองคา
นายนพพล พืชโรจน์
นายวีรพงศ์ เดชพรหม
นายวีรพันธ์ เดชพรหม
นางแสงแข พรหมเกตุ
นายสุเทพ แซ่ลิ้ม
นายสุรศักดิ์ รักชาติไทย

ตาแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ประธาน อปพร.
อปพร.
อปพร.
อปพร.
อปพร.
อปพร.
อปพร.

85/12 ม.7
30/9 ม.3
17/1 ม.1
17/1 ม.1
15/5 ม.1
184/3 ม.9
107/4 ม.3

084 843 6252

บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่

1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล

นายอภิรักษ์ ไพบูลย์
นายสุชาติ เทพกลับคง
นายเดชาธน บุญฤทธิ์
นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก
นายเกมส์ คุ้มพงศ์

ตาแหน่ง

ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิชาการเกษตร
นายช่างโยธา
นักการภารโรง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

117 ม.2
65 ม.6
51 ม.2

089 440 5496
084 734 7528
083 174 5499
089 874 9560
082 539 5424

ภาคผนวก ง
บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่

รายนามภาคประชาสังคม

โทรศัพท์/โทรสาร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลตลิ่งชัน

08 7269 1015

รายชื่อผู้ประสานงาน
นางโสภา ธราดลวิศิษฎ์

ภาคผนวก จ
บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล ในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่

อาเภอ

ตาบล

ชื่อองค์การสาธารณ
กุศล

๑

ท่าศาลา

ตลิ่งชัน

กู้ชีพ อบต.ตลิ่งชัน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ
รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์

ความชานาญ หมายเลขโทรศัพท์
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

08 4843 6252

ลาดับที่

เรื อ

หน่ วยงาน

๑ องค์การบริ หารส่วนตาบลตลิ่งชัน

รวม

รถยนต์บรรทุก
เครื่ องจักรกล

3
1 2
20
26

3
1 2
20
26

รวม
ผู้รับผิดชอบ
(เบอร์ โทร.)

075 375 218

หมายเหตุ

รถกูภ้ ยั
อุปกรณ์ช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบาง

ท้องแบน
ยาง
ดับเพลิง
ตรวจการณ์
รถดับเพลิงทุกประเภท
เครื่ องดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์
เคลื่อนที่เร็ ว
รถพยาบาล
ปิ คอัพ
6 - 10 ล้อ
เทท้าย 6 - 10 ล้อ
น้ า 6 - 10 ล้อ
รถเทรลเลอร์
รถเครน
รถเครื่ องอัดอากาศ
รถเครื่ องช่วยหายใจ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถบดอัด
รถตักหน้าขุดหลัง
เครื่ องสูบน้ า
อื่น ๆ
เครื่ องรับ - ส่งวิทยุ
ชุดตัดแก๊ส
เสื้ อชูชีพ
เครื่ องช่วยหายใจ
ชุดป้องกันสารเคมี
เครื่ องตัด/ถ่าง
เครื่ องขุดเจาะ
ชุดผจญเพลิง
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

บัญชีเครื่ องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุปกรณ์กภู้ ยั

หมายเหตุ : ให้ใส่ รายชื่ อหน่วยงาน พร้อมเครื่ องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ และหน่วยงานข้างเคียง

ภาคผนวก ฉ

ภำคผนวก ช
บัญชีรายชื่ อกลุ่มเปราะบางที่จะต้ องช่ วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็ นลาดับแรก
เด็ก
ชื่อ - สกุล

บ้ำนเลขที่

ลำดับที่
๑
ด.ช./ด.ญ..................................................
๒
ด.ช./ด.ญ..................................................
๓
ด.ช./ด.ญ..................................................

ผู้ดูแล/โทร.

หมำยเหตุ

ชื่อ......../โทร.......

คนชรำ
ชื่อ - สกุล

บ้ำนเลขที่

ลำดับที่
๑
นาย/นาง/นางสาว....................................
๒
นาย/นาง/นางสาว....................................
๓
นาย/นาง/นางสาว....................................

ผู้ดูแล/โทร.

หมำยเหตุ

ชื่อ......../โทร.......

คนพิกำร
ลำดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ - สกุล

บ้ำนเลขที่

ชื่อ - นามสกุล................................
ชื่อ - นามสกุล................................
ชื่อ - นามสกุล................................

ผู้ดูแล/โทร.

ลักษณะ
ควำมพิกำร

ชื่อ......./โทร.......

สตรีมีครรภ์
ลำดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ - สกุล
ชื่อ - นามสกุล....................
ชื่อ - นามสกุล....................
ชื่อ - นามสกุล....................

บ้ำนเลขที่

ผู้ดูแล/โทร.
ชื่อ......../โทร.......

หมำยเหตุ

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลาดับแรก จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่าเสมอ
๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา
๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลาดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว
ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นาชุมชน ฯลฯ

ภาคผนวก ซ
บัญชีรายชื่อสถานที่สาคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สถานที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
สถานที่ราชการ
โรงเรียน / สถานศึกษา
วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สุเหร่า
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)
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่
โบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่สาคัญ
เขตพระราชฐาน*

ที่ตั้ง
ม.2 ม.7
ม.8
ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 ม.8
ม.2 ม.4 ม.5 ม.8
ม.2

หมายเหตุ

ภำคผนวก ฌ

แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วครำว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2563
สถำนที่พักพิงชั่วครำว

หมู่บ้ำน
/ชุมชน

ตำบล

อำเภอ

รองรับ
ผู้อพยพได้
จำนวน
(คน)

1. โรงเรียนบ้านปลักปลา
2. วัดปลักปลา

ม.2

ตลิ่งชัน

ท่าศาลา

300

นางสาวฉวีวรรณ แก้วสังข์
ผอ.โรงเรียนบ้านปลักปลา

1. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
2. วัดอินทโชติการาม

ม.4

ตลิ่งชัน

ท่าศาลา

300

นางวรารัตน์ กิจมะโน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า

อบต.ตลิ่งชัน

ชื่อสถำนที่

หมู่บ้าน
ปลักปลา

หมู่บ้าน
หนองหว้า

ค่ำ
พิกัด
GPS เลขที่
(ถ้ำมี)

ที่อยู่

ผู้รับผิดชอบสถำนที่
ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์
090 490 4162

สิ่งสำธำรณูปโภค
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 10 ห้อง
 อื่น ๆ...(ระบุ)...
 ไฟฟ้า
 ประปา
 ห้องสุขา 10 ห้อง
 อื่น ๆ...(ระบุ)...

หมำยเหตุ : 1. สถำนที่พักพิงชั่วครำวควรเป็นพื้นที่ที่มีเพดำนสูงระบำยอำกำศได้ดีและมีพื้นที่ส่วนตัวควรกว้ำงกว่ำ 3.5 ตำรำงเมตร/คน
2. เส้นทำงเข้ำถึงที่พักพิงควรอยู่ห่ำงจำกภัยอันตรำยควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงต่อกำรถูกคุกคำมด้ำนควำมปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงกำรใช้เส้นทำงที่มีกำรกัดเซำะของดิน

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

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง
ที่มา : ADPC, 2011 (พ.ศ.๒๕๕๔)

วิกฤต (๕)
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

ความเสี่ยงต่่า

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงต่่า

หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อย
ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง

ภาคผนวก ฎ

คำสั่งกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง กำรจัดตั้งกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน
---------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๘) กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ที่กาหนดให้มีการจัดตั้ง กองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เมืองพัทยำ/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ผู้อานวยการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
รองผู้อานวยการ
๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
กรรมการ
๔. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าศาลา
กรรมการ
๕. ผู้แทนฝ่ายทหารในเขตพื้นที่
กรรมการ
๖. กานันตาบลตลิ่งชัน
กรรมการ
๗. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๘. สาธารณสุขตาบล
กรรมการ
๙. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
กรรมการ
๑๐. ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่
กรรมการ
๑๑. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
กรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
กรรมการ
๑๓. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
กรรมการ
และเลขานุการ
หมำยเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
อำนำจหน้ำที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุองค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชันเพื่ออานวยการ ประสานงานและปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญ
เหตุองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
2. กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์และองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน การฟื้นฟูของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
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3. เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้เสนอผู้อานวยการท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ตลิ่งชันเพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
4. องค์การบริหารส่วนตาบลกลายสนั บสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หรือเขต
พื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอ
5. องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน รวบรวมและจัดทาคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายอาเภอหรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่

๑

เมษายน พ.ศ.2563

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น

ภาคผนวก ฏ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
.
ที่

โครงการ

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

2 โครงการป้องกันและบรรเทา เพื่อเป็นการช่วย
สาธารณภัย
เหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน
จากภัยธรรม
ชาติต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ตั้งจุดตรวจ
ให้บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

2561
(บาท)
20,000

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

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน ประชาชนได้รับ
ครั้งทีจ่ ัด ความสะดวก
กิจกรรม เป็นการป้องกัน
และลดอุบัติบน
ท้องถนน

ช่วยเหลือบรรเทา 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน ผู้ประสบสาธา
ผู้ได้รับความเดือด
ผู้ที่ได้
รณภัยได้รับ
ร้อนจากภัยธรรม
รับการ การบรรเทา
ชาติต่างๆ ใน
ช่วยเหลือ ความเดือดร้อน
ตาบล
เบื้องต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ภาคผนวก ฏ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
.
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดฝึกอบรม/
ฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความ
พร้อมของ
เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครใน
การป้องกันและ
และบรรเทา
สาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดฝึกอบรม/
ฝึกซ้อมอาสา
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ในตาบล
จานวน 50 คน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 จานวน
ผู้เข้ารับ
การอบ
รม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมี
ความรู้และประ
สบการณ์ไปใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1

ภาคผนวก ฐ

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ที่ทาการประเมิน
สถานที่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
อาเภอ

หมู่ที่
ตาบล
จังหวัด

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT)

ลองจิจูด (1 ONG)

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

ซื่อ-นามสกล

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail/ID LINE

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องว่างที่เตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
( ) น้าท่วมฉับพลัน ( ) น้าท่วมขัง
( ) น้าล้นตลิ่ง
อุทกภัย
( ) น้าไหลหลาก ( ) น้าทะเลหนุน ( ) น้าป่าไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล่ม

( ) การร่วงหล่น (Falls) ( ) การลิ่นไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
สิ้นสุดวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________ หมู่ที่_______________
ตาบล ______________________________ อาเภอ _____________
จังหวัด _____________________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________ ลองจิจูด (LONG)

น
น
น

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.1.1 ประชาชนรวม
4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ
4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน

2
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4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
จานวน
คน
( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ จานวน
คน
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน)
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจานวน __________ คน
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจานวน _________________ คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์
( ) 4 ล้อ
( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน
ระบุประเภท
( ) อื่นๆ
ระบุ
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ
ถนน
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ ระบุ

( ) 6 ล้อ

การใช้งาน
ใช้งานได้ปกติ
ไม่ปกติ
แต่ทางานได้ เป็นระยะ
ๆ

( ) 10 ล้อ

เสียหาย
ใช้งานไม่ได้
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6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ
( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้
( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้
( ) เสียหายทั้งหมด

จานวน
จานวน
จานวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลาดับความต้องการแต่ละด้าน)
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกูช้ ีพกู้ภัย
( ) รถบรรทุกนา
จานวน _____________ คัน
( ) รถกู้ภัย
จานวน _____________ คัน
( ) เรือท้องแบน/ แพยาง
จานวน _____________ ลา
( ) เครื่องปัน่ ไฟ
จานวน _____________ เครื่อง
( ) รถปัน่ ไฟ
จานวน _____________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
จานวน _____________ คัน
( ) รถขุดตัก
จานวน _____________ คัน
( ) รถผลิตน้าดืม่
จานวน _____________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร
จานวน _____________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร
จานวน _____________ เครื่อง
( ) โดรน
จานวน _____________ เครื่อง
( ) เรือผลักดันน้า
จานวน _____________ ลา
( ) อุปกรณ์กภู้ ัยทางน้า
( ) เสื้อชูชีพ
จานวน _______________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน _____________ อัน
( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน _____________ คัน
( ) เครื่องสูบน้าระยะไกล
จานวน _____________ เครื่อง
( ) เครื่องสูบน้า
จานวน _____________ เครื่อง
( ) รถสื่อสาร
จานวน _____________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน _____________
7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
จานวน ______________ ชุด
( ) ข้าวกล่อง
จานวน ______________ ชุด
( ) น้าดืม่
จานวน _______________ ลิตร/ ขวด
( ) เสื้อผ้า
จานวน _____________ ชุด
( ) ยารักษาโรค
จานวน ______________ ชุด
( ) อาหาร / เครื่องใช้สาหรับเด็กอ่อน
จานวน ______________ ชุด
( ) สุขาเคลื่อนที่
จานวน _______________ ห้อง
( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จานวน ______________ ชุด
4
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( ) ไฟฉาย
จานวน
( ) ยากันยุง
จานวน
( ) ผ้าอนามัย
จานวน
( ) ชุดชั้นในชาย
จานวน
( ) ชุดชั้นในหญิง
จานวน
( ) กระดาษชาระ
จานวน
( ) น้ามันเชื้อเพลิง
จานวน
( ) ถุงดาสาหรับขับถ่าย
จานวน
( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน
( ) เต้นท์สนาม
จานวน
( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
ผลิตได้
( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จานวน
( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)
จานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์
( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge
จานวน
( ) ถนน
จานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ

8. ความต้องการด้านบุคลากร
( ) ทีมค้นหา
( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย
( ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
( ) ตารวจ/ตซด./ทหาร
( ) อื่นๆ
ผู้ประเมิน
วัน/เดือน/ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ระบุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กล่อง/วัน
ชุด
ชุด
จานวน
แห่ง
สาย
จานวน

คน
ตัว
คน
คน
หน่วย
คน
จานวน

ตาแหน่ง
เวลา
************************************
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แบบประเมินความเสียหายและความต้ องการระยะที่ 2

ภาคผนวก
หมายเลขอ้ างอิงแบบประเมิน..............................

ฑ

แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
1. สถานที่ทาการประเมิน
สถานที่
ซื่อหม่บ้าน/ชุมซน
อาเภอ
พิกัด (GPS) I AT

หม่ที่
ตาบล
จังหวัด
I ONG

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team)
ที่
ซือ่ -นามสกล
หน่วยงาน
1
2
3
4
5

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail/ID LINE

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ^ในซ่องว่างที่เตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
อุทกภัย
( ) น้าท่วมฉับพลัน
( ) น้าท่วมขัง ( ) น้าล้นตลิ่ง
( ) น้าไหลหลาก ( ) น้าทะเลหนุน ( ) น้าป่าไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล่ม

( ) การร่วงหล่น (Falls)
( ) การลื่นไถล (Slides)
( ) การไหล (Flows)

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

สิ้นสุดวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

( ) ณ วันที่ทาการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลาประมาณ
น.
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมซน
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)
ลองจิจูด(LONG).
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อานวยการอาเภอ และ/หรือ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุม
และสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม
สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์ ( ) 4 ล้อ
( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ
( ) 6 ล้อ ( ) 10 ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
ประชาชน
รวม
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ประชาชนที่ต้องอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชาชนที่สูญหาย
4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง
ประชากรแฝงแฝงในพื้นที่
ประชากรแฝงแฝงได้รับผลกระทบ
ประชากรแฝงแฝงที่ต้องอพยพ
ประชากรแฝงแฝงที่เสียชีวิต
ประชากรแฝงแฝงที่บาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชากรแฝงแฝงที่สูญหาย

หญิง

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จานวน (คน)
ชาย

หญิง

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จานวน (คน)
ชาย

หญิง

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง

จานวน (คน)
ชาย

ผู้สูงอายุ
ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล
คนพิการ
ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยจิตเวช
สตรีตั้งครรภ์
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลาดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตว์
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)
( ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
( ) แม่บ้าน
( ) ว่างงาน
( ) อื่นๆ ระบุ
5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
5.1 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
5.1.1 บ้านเรือนที่เสียหาย
( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
หลัง
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้
จานวน
หลัง
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
หลัง
5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชย์ ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
โรงงาน
( ) เสียหายบางส่วน
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
โรงแรม
( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
ตลาด
( ) เสียหายบางส่วน
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
5.1.3 ทรัพย์สินในการประ
กอบอาชีพ
( ) ยานยนต์
จานวน
คัน
( ) เรือประมง
จานวน
ลา
( ) ปศุสัตว์
จานวน
ตัว
( ) สัตว์ปีก
จานวน
ตัว
( ) พื้นที่การเกษตร
( ) พืชไร่
จานวน
ไร่
( ) พืชสวน
จานวน
ไร่

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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(
(
(
(

)
)
)
)

นาข้าว
บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์น้า
เครื่องมือประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจานวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน
จานวน
( ) ทานบกั้นน้า
จานวน
( ) ฝาย
จานวน
( ) เหมือง
จานวน
( ) ศาสนสถาน
จานวน
( ) สถาบันการศึกษา
จานวน
( ) สถานพยาบาล
จานวน
( ) สถานที่ราชการ ระบุ
จานวน
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จานวน
( ) บ่อน้า / อ่างเก็บน้า
จานวน
( ) ท่อระบายน้า
จานวน
( ) โบราณสถาน
จานวน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน

ไร่
บ่อ
อัน

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจาเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI
รายการ

จานวน

1. น้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณ์และวัสดุเพื่อการประกอบอาหารที่เหมาะสม
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)
4. เครื่องใช้ประจาวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เสื่อ ผ้าห่ม)
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจาบ้าน
8. เครื่องผลิตน้าดื่ม
9. การจัดการพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นา้ และสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหล่งน้าที่สามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ซื้อน้า
( ) ประปาส่วนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บ่อน้าบาดาล/น้าใต้ดิน ( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสาเร็จรูป
( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจาที่/สุขาที่สร้างขึ้นใหม่ในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ
8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรงพยาบาลรัฐ
( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต.
( ) ร้านขายยา
( ) อื่นๆ ระบุ
8.2 จานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) แพทย์
จานวน
คน
( ) ทันตแพทย์
จานวน
คน
( )จิตแพทย์
จานวน
คน
( )เภสัชกร
จานวน
คน
( ) พยาบาล
จานวน
คน
( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน
คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จานวน
คน
( ) อื่นๆ ระบ
จานวน
คน
8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระร่วง
( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
( ) เจ็บป่วยเรื้อรัง
( ) โรคน้ากัดเท้า
( ) อื่นๆ ระบุ
9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ข้าวสาร / อาหารกึ่งสาเร็จรูป
( ) อาหารกระป๋อง
( )ไข่
( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ
9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดท้องถิน่
( ) ร้านขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์
( ) ครัวกลาง
( ) ได้รับแจกอาหาร
( ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ
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10. ศูนย์พักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
( ) ประซาซนที่ไม่ยอมอพยพ
จานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง
จานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์พักพิง จานวน
คน
10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ
10.3 จานวนศูนย์พักพิง
จานวน
แห่ง
11. การศึกษา
11.2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จานวน
แห่ง
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้
จานวน
แห่ง
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้
จานวน
แห่ง
11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
( ) ไม่มีผู้สอน
( ) ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์พักพิง
( ) นักเรียนไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเรียน
( ) วัสดุและอุปกรณ์ขารุด/ได้รับความเสียหาย
( ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
12. การคุ้มครอง
12.1จานวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุต่ากว่า 18ปี)
จานวนเด็กในพื้นที่
จานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
ทั้งหมด เด็กที่พ่อแม่/ผ้ปกครอง จานวน
เสียชีวิต เด็กพลัดหลง
จานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุต่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) การค้ามนุษย์
( ) แรงงานเด็ก
( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด
( ) โรคติดต่อ
( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย
( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ข้อมูลข่าวสาร
13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย

13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไม่มีไฟฟ้า
( ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต
( ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ
14.1 การจัดลาดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
รายการ
ระดับความต้องการ (เร่งด่วน)
มาก
ปานกลาง
น้อย
ที่พักพิง
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง
น้าดื่ม/น้าใช้
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค
สุขอนามัย การกาจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย
การให้บริการด้านการศึกษา
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสื่อสาร
การคมนาคมขนส่ง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.3 ด้านประปา ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหน่วยงาน
14.1.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบุชื่อหน่วยงาน
ผู้ประเมิน
วัน/เดือน/ปี

ตาแหน่ง
เวลา
*******************************
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รายละเอียดศูนย์พักพิง
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
ชื่อศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย___________________________
หมู่บ้าน ____________________________ ตาบล
.
อาเภอ ____________________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________
ผู้ประสานที่พักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________
หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________ เบอร์ติดต่อ ___________________
(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน
( )สถาบันการศึกษา
( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา
( ) พื้นที่ทหาร
( ) สถานสงเคราะห์
( ) อื่นๆ ระบุ _______________________
(3) ขนาดพื้นที่ใช้สอย _____________ ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้ _____________ คน จานวนที่อยู่จริง จานวน
คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
รายการ
มี (ปริมาณ / ขนาด)
1. สถานที่นอน
- เครื่องนอน/ฟูก
- มุ้ง
- เสื่อ
- ผ้าห่ม
- เต้นท์
2. ห้องสุขา
- หญิง
- ชาย
3. ห้องอาบน้า
- หญิง
- ชาย
4. โรงครัว
- อุปกรณ์ทาครัว
- จาน/ช้อน/ถ้วย
5. ฉากกั้น

ไม่มี

6. พื้นที่ส่วนกลาง
7. จุดพยาบาล
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มี (ปริมาณ / ขนาด)

รายการ

ไม่มี

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ
10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์
11. ที่จอดรถ
12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ
13. พื้นที่บริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ
14. พื้นที่จัดการขยะ
15. มุมลันทนาการ/มุมให้คาปรึกษา
16. พื้นที่ซักล้าง
17. พื้นที่สาหรับสัตว์เลี้ยง
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
19. อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ)
รายการ
สุขา
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก
เจ้าหน้าที่หลักดูแล
อาสาสมัครช่วยเหลือ
น้าส่วนตัว
น้าสาหรับครัวในศูนย์ฯ
น้าสาหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล
อาหาร
พื้นที่
ขนาดพื้นที่ศูนย์ฯ

จานวน/ประชากร
1 : 20
5-51 เมตร
1:100
4:100
15-20 ลิตร/คน/จัน
20-30 ลิตร/คน/วัน
40-60 ลิตร/คน/วัน
2100 Kca 1/คน/วัน
3.5 ตารางเมตร/คน
30 ตารางเมตร/คน
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คำสั่งศูนย์อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน
ที่ 1/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕63
-----------------------------------------------ด้วยสภำวะแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภัยด้ำนต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้นประกอบกับกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงสังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็วประชำชนมีโอกำสเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยรุนแรงมำกขึ้น ทั้งภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย ภัยแล้ ง ภัยหนำวและภัย
จำกกำรกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย กำรรั่วไหลของสำรเคมีอันตรำย
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำรแก้ไขปัญหำจำก
อุทกภัย วำตภัย น้ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มที่อำจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของทุกปี ตลอดจนกำรช่วยเหลือและ
บรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย กำรฟื้นฟูบูรณะสิ่งสำธำรณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหำย ให้กลับคืนสู่สภำพเดิม
ให้เป็นไปตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม โดยให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๑-๙ และสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
เพื่อให้กำรช่วยเหลือประชำชนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพและอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนและแบบปฏิบัติงำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัย วำตภัย น้ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่มให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชันจึงจัดทำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อ เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำจำกอุทกภัย วำตภัย น้ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มและเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยน
เป็นศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุทกภัย วำตภัย น้ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มองค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลตลิ่งชันได้ดำเนินกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำฝ่ำยต่ำงๆ รวมทั้งอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ ทำหน้ำที่อำนวยกำร ควบคุม กำกับดูแลในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและวำงระบบกำรติดต่อสื่อสำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ระหว่ำงกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกระดับและฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้กำรติดต่อเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลำ กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย
๑. นำยชัยวุฒิ แก้วอย่ำงดี
นำยก อบต.ตลิ่งชัน
๒. นำยสุคนธ์ เงินสยำม
รองนำยก อบต.ตลิ่งชัน
๓. นำยอภิรักษ์ ไพบูลย์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน
๔. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชันทุกคน
๕. นำงสมผิว ศรีเผือก
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
๖. นำยไพฑูรย์ พิมเสน
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
๗. นำยสุชำติ เทพกลับคง
หัวหน้ำสำนักปลัด

ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
รองผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
รองผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

-2๒. ฝ่ายแผนและโครงการ ทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนกำรวำงแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กำรพัฒนำแผนงำน กำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในทุกขั้นตอน งำนติดตำมประเมินผลงำน
กำรฝึกซ้อมแผนฯ งำนกำรจัดฝึกอบรมต่ำงๆ และงำนกำรจัดทำโครงกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ซึ่งมีคณะทำงำนประกอบด้วย
๑. นำยเดชำธน บุญฤทธิ์
นักวิชำกำรเกษตร
2. นำงจิรำภรณ์ ไชโย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
3. นำงสำวมะลิวรรณ ผิวเหมำะ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
4. นำงสำวปรำณี พำนชัย
นักพัฒนำชุมชน
5. นำงสำววันเพ็ญ ขวดแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคล
6. สมำชิก อปพร.ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกคน

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๓. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ทำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถำนกำรณ์
ที่อำจเกิดขึ้น วำงมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับควำมเสียหำยน้อยที่สุด
จั ด ระเบี ย บแจ้ ง เตื อ นภั ย กำรช่ ว ยเหลื อ ประชำชนผู้ ประสบภั ย งำนกำรข่ำ ว กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ยและกำร
ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ ประกอบด้วย
๑. นำยสุชำติ เทพกลับคง
หัวหน้ำสำนักปลัด
๒. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชันทุกคน
3. นำยภิรมย์ สกุลวงค์
นักวิชำกำรศึกษำ
4. นำยจักรพันธ์ ยุเหล็ก
นำยช่ำงโยธำ
5. นำยศุภวัฒน์ ช่วยชู
นำยช่ำงโยธำ
6. นำยปัณณวัฒน์ โสภณอรรถวิชญ์
พนักงำนขับรถยนต์
7. นำยเกมส์ คุ้มพงษ์
ภำรโรง
8. สมำชิก อปพร.ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกคน
9. สมำชิก อปพร. ฝ่ำยกู้ชีพ - กู้ภัย

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๔. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ ทำหน้ำที่สำรวจควำมเสียหำยและควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ จัดทำบัญชีผู้ประสบ
สำธำรณภัย ประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย เพื่อให้กำรสงเครำะห์และ
ฟื้นฟูคุณภำพชีวิตทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจแก่ผู้ประสบสำธำรณภัย พร้อมทั้งดำเนินกำรฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชำรุด
เสียหำยให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภำพเดิมให้มำกที่สุด ประกอบด้วย
๑. นำงสมผิว ศรีเผือก
2. นำยเดชำธน บุญฤทธิ์
3. นำงจิรำภรณ์ ไชโย
4. นำงสำวมะลิวรรณ ผิวเหมำะ
5. นำงสำวปรำณี พำนชัย
6. นำงสำววันเพ็ญ ขวดแก้ว
7. นำงจณิสตำ ณ นคร
8. นำงสำวมะลิวรรณ ผิวเหมำะ
9. นำงสำวปรำณี พำนชัย
10. นำงสำววำสนำ หยีเหยง
11. นำงสำวบุษกร คำโฮม

ผู้อำนวยกำรกำรกองคลัง
นักวิชำกำรเกษตร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักพัฒนำชุมชน
นักทรัพยำกรบุคคล
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักพัฒนำชุมชน
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

-312. นำงสำวกรณ์รวีย์ภัส กิมล่องดี
13. นำงสำวธมลวรรณ เทพทอง
14. นำงสมใจ ทองมีสุข
15. นำงสำวสถำพร คงอิ่ม
๑6. นำงจินดำ แก้วแกม
๑7. นำงสำวมัญชุพร ปลักปลำ
๑8. นำงนิภำพร จุลวัจน์
๑9. นำงสำวจันทร์จิรำ กำญจนะ
20. นำงสำวพิชญ์สินี เงินสยำม
21. นำงสำวมัณฑนำ ปลักปลำ
22. นำงสำวขวัญใจ ใจห้ำว
23. นำงจตุพร แก้วขำว
24. นำงวิภำวดี แก้วอย่ำงดี
25. นำงสำวอัญชิสำ เงินสยำม
26. นำงสำวพิรมำศ กำญจนธำนี
27. นำงสำววิชุตำ รื่นรส
๒8. นำงโศภิต จิตแฉล้ม
๒9. นำยสุพจน์ เดชพรหม
30. นำยสนิท นวลมุสิก
31. นำยสมเจตร์ ตันอิน
32. นำยชัยสิทธิ์ สมพรเสน่ห์

ผู้ช่วยนักเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู ค.ศ. 2
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงำนทั่วไป
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
คนงำนประจำรถขยะ
คนงำนประจำรถขยะ
คนงำนประจำรถขยะ

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกำรแถลงข่ำวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับควำมเสียหำยและควำมช่วยเหลือให้แก่
สื่อมวลชนและประชำชนทั่วไปได้ทรำบประกอบด้วย
๑. นำยเดชำธน บุญฤทธิ์
นักวิชำกำรเกษตร
2. นำงจิรำภรณ์ ไชโย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
3. นำงสำวมะลิวรรณ ผิวเหมะ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
4. นำงสำวปรำณี พำนชัย
นักพัฒนำชุมชน
5. นำงสำววันเพ็ญ ขวดแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคล
6. นำยจักรพันธ์ ยุเหล็ก
นำยช่ำงโยธำ
7. นำยศุภวัฒน์ ช่วยชู
นำยช่ำงโยธำ
8. นำงสำวบุษกร คำโฮม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
9. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชันทุกคน

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

-4ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคคลที่ ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ได้พิจำรณำสั่งให้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำในสั ง กั ด ร่ ว มปฏิ บั ติ ภ ำรกิจ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยตำมควำมจ ำเป็ น และเหมำะสม รวมทั้ ง แนวทำง
ดำเนินกำรและซักซ้อมควำมเข้ำใจกับผู้ร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำให้สำมำรถระดมสรรพกำลังเข้ำแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
และมีประสิทธิภำพ หำกมีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดได้ปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่งนี้ไปแล้ว
ให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตลิ่งชัน โดยให้ประสำนกำรปฏิบัติกับฝ่ำยปฏิบัติกำรอย่ำงใกล้ชิด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๗

เมษำยน พ.ศ.2563

(นำยชัยวุฒิ แก้วอย่ำงดี)
ผู้อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.2563
----------------------------------------ด้ว ยองค์การบริ ห ารส่ว นตาบลตลิ่ งชัน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.2563 และได้อนุมัติให้ประกาศใช้โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันมีแนวทางในการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล เป็นเครื่องมือและแนวทางในการ
ตัดสินใจสาหรับการดาเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลตลิ่งชัน
ได้รับบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน องค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน พ.ศ.2563
จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

เมษายน พ.ศ.2563

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน

