
 

 

 

 

 

 

   

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โทรศัพท/โทรสาร 0-4261-๒๘๐๓ 



คํานํา 

สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันมีแนวโนมเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและซับซอนมากข้ึน มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีโอกาส   
อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก 
การคมนาคมขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนท่ี 
(องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมท้ังจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน 
เปนผูควบคุมและสั่งการเพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกต ิ  
พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือเปน
ภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณสิ้นสุดลง 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลดงเย็น จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน    
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือใหแกหนวยงาน  
ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต   
และทรพัยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

       

 

           (นายอุทิน  จันทะโสม) 

                                 นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น 

          ผูอํานวยการทองถิ่น   
                         (วันท่ี ๑๓ เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 



 

 

บทนํา 
   
   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย เชน การตัดไม
ทําลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลาย
สิ่งแวดลอม ทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ําทวมหนักและแผนดินถลม ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   เทศบาลตําบลดงเย็น มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน และ
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย เทศบาลตําบลดงเย็น จึงตองมีการ
เตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น  พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ซึ ่ง เปน ไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ  พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒           
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด/อําเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน
ในการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน 
และสรางพ้ืนท่ีใหเปนทองถ่ินท่ีปลอดภัย โดยใหความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม 
ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข รวมท้ังการฟนฟู ไดแก การฟนสภาพ
และการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น มีวัตถุประสงค 
ดังนี ้
 ๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนในเทศบาลตําบลดงเย็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหต ุ      
สาธารณภัย  



 

สารบัญ 
 

                     หนา 
 

แผนที่เทศบาลตําบลดงเยน็ 
บทนํา                
  
  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลดงเย็น     ๑ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๒ 
   ๑.๑.๕  สถานท่ีสําคัญ       ๒ 
   ๑.๑.๖  สาธารณูปโภค       ๕ 
   ๑.๑.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) ๗ 
   ๑.๑.๖ แหลงแมน้ําลําคลอง      ๗ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๗ 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      ๗ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๘ 

  ๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลดงเย็น  ๑๐ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป       ๑๑ 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๑๒ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๑๒ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๑๒ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๓ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑๔ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๑๔ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)   ๑๔ 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น ๑๕ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๑๕ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๑๕ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด ๑๙ 
        สาธารณภัย)  
  ๒.๗ การปฏิบัตริวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      ๑๙ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด     ๑๙ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑๙ 
   ๒.๗.๓   การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี     ๒๐ 
     ๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๒๐ 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        ๒๑ 
 ๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๒๑ 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๒๒ 
  ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      ๒๒ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    ๒๒ 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย ๒๖ 
 ๓.๔ การแจงเตือนภัย        ๓๒ 

   ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๓๒ 
   ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย       ๓๒ 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๓๒ 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๓๓ 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๓๔ 
  ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น   ๓๔ 
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น ๓๕
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น  ๓๗ 
   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย    ๓๗ 
   4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓๗ 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓๘ 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครอง ๓๘ 
            สวนทองถ่ิน    
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัต ิ       ๓๘ 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     3๙   
  ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       ๔๖ 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๔๖ 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนนุ            ๔๖ 
   ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔๗ 
   ๔.6 การอพยพ         ๔๘ 
  4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว     ๔๙ 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ ๕๐ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๕๐ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๕๐ 
  ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค       ๕๑ 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๕๒ 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๕๒ 
  ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๕๒ 
   ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๕๓ 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
   
  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๕๔ 
   ๕.1 การดําเนินการหลังเกิดภัย       5๕ 
   ๕.2  การฟนฟู         ๕๖ 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕๖ 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๘ 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕๙
 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖๐ 
  ของเทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัต ิ
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖๐ 
   ของเทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๖๒ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๖๓ 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๖๓ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๖๔ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖๔ 
   ของเทศบาลตําบลดงเย็น 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขตเทศบาลตําบลดงเย็น 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัดมุกดาหาร 

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของเทศบาลตําบลดงเย็น 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลอื  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลดงเย็น     
ฌ. แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว 
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
-------------------------------------- 

 



 

สารบัญแผนภาพ 
 

                      หนา 
 
 แผนภาพท่ี ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย          บทนํา 
 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๑๔ 
       ของ เทศบาลตําบลดงเย็น 
 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๘ 
 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๙ 
 แผนภาพท่ี ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย      ๓๓ 
 แผนภาพท่ี ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น   ๓๔ 
 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น  ๓๖ 
 แผนภาพท่ี ๔–๓  :  ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น ๔๗ 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว เทศบาลตําบลดงเย็น   ๕๐ 
 แผนภาพท่ี ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 

                      หนา 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๘ 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๘ 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๙ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๙ 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของเทศบาลตําบลดงเย็น ๑๐ 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๑๐ 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น    ๑๑ 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ ๑๒ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางท่ี 3-1  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว   ๒๕ 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  2๗ 
   เทศบาลตําบลดงเย็น 

 ตารางท่ี ๔-๑ :    การปฏิบัติขณะเกิดภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น     ๓๖ 
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ  ๖๐ 
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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ เทศบาลตําบลดงเย็น 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
           เทศบาลตําบลดงเย็น  ตั้งอยูท่ีเลขท่ี ๑๘๗ หมูท่ี ๑๒ ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง  

จังหวัดมุกดาหาร  มีพ้ืนท่ี ๑๘๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒๖,๓๖๙ ไร มีระยะทางหางจากจังหวัด
มุกดาหาร ๒๕ กิโลเมตร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้    

            ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลคําอาฮวน      อําเภอเมืองมุกดาหาร  

           ทิศใต    ติดตอกับตําบลนาอุดม          อําเภอนิคมคําสรอย  

            ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเหลาหมี         อําเภอดอนตาล 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหนองแวง        อําเภอนิคมคําสรอย 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
          เทศบาลตําบลดงเย็น แบงเขตการปกครองออกเปน ๑ ตําบล ๑๔ หมูบาน ไดแก  

๑. บานดงเย็น หมูท่ี ๑    
๒. บานหนองแคน หมูท่ี ๒ 
๓. บานปงโพน หมูท่ี ๓ 
๔. บานสามขัว  หมูท่ี ๔ 
๕. บานโคกตะแบง  หมูท่ี ๕ 
๖. บานโพนสวาง  หมูท่ี 6 
๗. บานโคกขามเลียน  หมูท่ี 7 
๘. บานนาจาน หมูท่ี 8 
๙. บานคําบง หมูท่ี 9 
๑๐. บานดอนสวรรค หมูท่ี 10 
๑๑. บานโนนสวรรค หมูท่ี 11 
๑๒. บานนาทอง หมูท่ี 12 
๑๓. บานภูทอง หมูท่ี 13 
๑๔. บานโพนสวาง หมูท่ี 14 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                     เทศบาลตําบลดงเย็น มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น  10,๖๗๗  คน 

จําแนกเปน เพศชาย  5,๔30  คน เพศหญิง  5,247  คน 
จํานวนเด็ก (อายุ ๐-๑๔ ป) เด็กชาย  1,038  คน เด็กหญิง  1,006  คน 
จํานวนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ป ข้ึนไป) เพศชาย  ๕69  คน เพศหญิง  6๐6  คน 
จําวนผูพิการ เพศชาย  ๑64  คน  เพศหญิง  118 คน 
สตรีมีครรภ  34  คน 
จํานวนผูปวยติดเตียง  ๑7  คน 
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จํานวนครัวเรือน  2,๙๐6  ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง  ประมาณ  -  คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  
ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖3 

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลดงเย็น) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญ ประมาณรอยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาไดแก

ดานคาขาย ประมาณรอยละ ๑๐ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ี เหมาะสมกับการเพาะปลูก เชน ขาว,             
มันสําปะหลัง, ยางพารา, ถ่ัวลิสง, ออย การเลี้ยงสัตว เชน โค, กระบือ, หมู, เปด, ไก  การประมง เชน บอเลี้ยง
ปลานิล, ปลาตะเพียน เปนตน เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัวตอป ประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท       

๑.๑.๕ สถานท่ีสําคัญ  
พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๑ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข 
   - รพ.สต.ดงเย็น 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานดงเย็น 
   - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลดงเย็น 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดศรีสะอาดบานดงเย็น 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
16°23'0.28"N, 104°41'58.31"E 
 
16°22'52.70"N, 104°42'1.84"E 
16°23'8.77"N, 104°41'5.90"E 
 
16°22'56.46"N, 104°41'47.74"E 
 

หมูท่ี ๒ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข...-.... 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานหนองแคน-นาจาน 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานหนองแคน 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°22'59.68"N, 104°39'53.14"E 
 
16°23'7.99"N, 104°39'36.28"E 

หมูท่ี ๓ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข 
    - รพ.สต.ปงโพน 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนปงโพน 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานปงโพน 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
16°25'48.31"N, 104°39'6.78"E 
 
16°25'51.76"N, 104°39'11.72"E 
 
16°25'43.44"N, 104°39'26.48"E 

 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๓ 

 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 
หมูท่ี ๔ สถานท่ีราชการ....-.... 

สถานบริการสาธารณสุข….-…. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานสามขัว-ดอนสวรรค 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดศรีสะอาดบานสามขัว-ดอนสวรรค 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°23'12.46"N, 104°43'39.28"E 
 
16°23'3.78"N, 104°43'43.50"E 
 

หมูท่ี ๕ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข....-.... 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนนราธปิ-พรอยสุพิณบานโคกตะแบง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานศรีชมชื่นบานโคกตะแบง 
   - วัดปาเทพนิมิต 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°22'12.76"N, 104°44'21.48"E 
 
16°22'11.24"N, 104°44'26.20"E 
16°23'47.97"N, 104°45'36.99"E 

หมูท่ี ๖ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข….-….. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนโพนสวาง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานโพนสวาง 
   - สํานักสงฆวัดถํ้าธรรมมาศ 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°21'55.03"N, 104°41'47.32"E 
 
16°21'37.84"N, 104°41'46.61"E 
16°20'3.87"N, 104°40'42.50"E 

หมูท่ี ๗ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข….-…. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานโคกขามเลียน 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานโคกขามเลียน 
   - วัดบอศิลาหงษทอง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°21'40.10"N, 104°40'38.00"E 
 
16°21'42.87"N, 104°40'19.43"E 
16°20'56.54"N, 104°39'50.03"E 

หมูท่ี ๘ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข...-.... 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานหนองแคน-นาจาน 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานนาจาน 

 
 
 
16°22'59.68"N, 104°39'53.14"E 
 
16°22'56.06"N, 104°40'19.73"E 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔ 

 

 
พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๙ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข…-…. 
สถาบนัการศึกษา....-.... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานคําบง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
 
16°24'26.96"N, 104°39'41.26"E 
 

หมูท่ี ๑๐ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข….-…. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานสามขัว-ดอนสวรรค 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดศรีสะอาดบานสามขัว-ดอนสวรรค 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°23'12.46"N, 104°43'39.28"E 
 
16°23'3.78"N, 104°43'43.50"E 
 

หมูท่ี ๑๑ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข….-….. 
สถาบนัการศึกษา....-.... 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานโนนสวรรค 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
 
16°26'18.38"N, 104°39'5.21"E 

หมูท่ี ๑๒ สถานท่ีราชการ 
   - สํานักงานเทศบาลตําบลดงเย็น 
   - สถานีตํารวจภูธรดงเย็น 
สถานบริการสาธารณสุข….-…. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดปามงคลโมลีมหาวันบานนาทอง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
16°23'14.05"N, 104°41'43.94"E 
16°23'14.04"N, 104°41'38.95"E 
 
 
16°23'18.54"N, 104°41'27.97"E 
 
16°23'11.40"N, 104°41'29.48"E 

หมูท่ี ๑๓ สถานท่ีราชการ....-.... 
สถานบริการสาธารณสุข...-.... 
สถาบนัการศึกษา….-….. 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานภูทอง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
 
16°20'35.73"N, 104°39'1.45"E 

 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๕ 

 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 
หมูท่ี ๑๔ สถานท่ีราชการ....-.... 

สถานบริการสาธารณสุข…-…. 
สถาบนัการศึกษา 
   - โรงเรียนบานโพนสวาง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา 
   - วัดบานโพนสวาง 
   - สํานักสงฆวัดถํ้าธรรมมาศ 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ ...-... 

 
 
 
16°21'55.03"N, 104°41'47.32"E 
 
16°21'37.84"N, 104°41'46.61"E 
16°20'3.87"N, 104°40'42.50"E 
 

รวม สถานท่ีราชการ  ๒  แหง 
สถานบริการสาธารณสุข  ๒  แหง 
สถาบันการศึกษา  ๙  แหง 
สถานท่ีตั้งทางศาสนา  ๑๔  แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ  ๐  แหง 

 

 
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร 
หมูท่ี ๑ ไฟฟา........-............... 

ประปา - บานดงเย็น จุดท่ี ๑ 
          - บานดงเย็น จุดท่ี ๒  
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°22'59.78"N, 104°41'57.74"E 
16°23'2.78"N, 104°41'42.75"E 

หมูท่ี ๒ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานหนองแคน จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°23'6.41"N, 104°39'48.89"E 

หมูท่ี ๓ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานปงโพน จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°25'54.89"N, 104°39'8.20"E 

หมูท่ี ๔ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานสามขัว จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°22'53.32"N, 104°43'50.15"E 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖ 

 

 
พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๕ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานโคกตะแบง จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°22'12.89"N, 104°44'28.45"E 

หมูท่ี ๖ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานโพนสวาง จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°21'18.01"N, 104°41'37.15"E 

หมูท่ี ๗ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานโคกขามเลียน จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°21'44.90"N, 104°40'21.66"E 

หมูท่ี ๘ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานนาจาน จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°22'57.62"N, 104°40'19.30"E 

หมูท่ี ๙ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานคําบง จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°24'25.90"N, 104°39'39.30"E 

หมูท่ี ๑๐ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานดอนสวรรค จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°23'1.04"N, 104°43'31.98"E 

หมูท่ี ๑๑ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานโนนสวรรค จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°26'18.41"N, 104°38'45.23"E 

 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๗ 

 

 
พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี ๑๒ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานนาทอง จุดท่ี ๑ 
          – บานนาทอง จุดท่ี ๒ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°23'17.19"N, 104°41'42.49"E 
16°23'10.98"N, 104°41'9.90"E 
 

หมูท่ี ๑๓ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานภูทอง จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°20'40.52"N, 104°39'1.05"E 

หมูท่ี ๑๔ ไฟฟา........-............... 
ประปา – บานโพนสวาง จุดท่ี ๑ 
ถนน...........-.............. 
รถโดยสาร.......-......... 
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-......... 

 
16°21'36.18"N, 104°41'47.20"E 

รวม ไฟฟา.......-................  
ประปา.......๑๖..............  
ถนน........-................. 
รถโดยสาร.....-........... 
การส่ือสารและโทรคมนาคม....-........ 

 

 
๑.๑.๗ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
         เทศบาลตําบลดงเย็น มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกันระหวาง 

อําเภอนิคมคําสรอย และอําเภอดอนตาล ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวง
หมายเลข 3016 
  ๑.๑.๘ แหลงแมน้ําลําคลอง 

         เทศบาลตําบลดงเย็น มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีลําน้ําสําคัญ
ไหลผานหลายสาย ไดแก 

         ลําน้ําหวยบังอ่ี เริ่มตนไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน 7,8,6,14,1,12,4,10 และหมูท่ี 5 
ตามลําดับ 

  

   ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น สวนใหญเกิดภัยจาก 
วาตภัย  โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากมีพ้ืนท่ีราบลุมติดภูเขา ทําใหมีลมแรงจากการเกิดพายุฤดูรอน และจาก
สถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอทรัพยสิน และพ้ืนท่ีการเกษตร  

  



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๘ 

 

๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสรางความ

สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี ้
       (1) อุทกภัย 
ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 
ท่ีประสบ

ภัย 

เสียชีวิต 
(คน) สูญหาย 

(คน) 
 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๘ - - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - - 
๒๕๖๐ ๑ หมูท่ี ๑ 1 1 - - ๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๑ ๑ หมูท่ี 

๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘
,๑๐,๑๒,๑๔ 

๒๐๐ 
 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 

2562 ๑ หมูท่ี 
๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘

,๑๐,๑๒,๑๔ 

๘,00 - - - - 

รวม - - - - - - - 

(ท่ีมา : ฝายปองกันและรักษาความสงบเทศบาลตําบลดงเย็น ขอมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖3) 
     (2)  วาตภัย 
ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง      

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน    
ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ท่ีเสียหายบางสวน 

(หลัง) 
๒๕๕๘ ๒ หมูท่ี ๑,๒,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11, 
12,13,14 

- 94 159,950 

๒๕๕๙ 1 หมูท่ี ๘ 1 - 50,000 
๒๕๖๐ ๑ หมูท่ี ๔ - ๓ ๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๑ ๑ หมูท่ี ๓, ๙, ๑๑ - ๑๖ 75,320 
2562 1 หมูท่ี 3, 4, 5, 7, 

9, 10 
- 121 801,810 

รวม - - - - - 

 (ท่ีมา : ฝายปองกันและรักษาความสงบเทศบาลตําบลดงเย็น ขอมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๙ 

 

      (3) ภัยแลง 
ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของเทศบาลตําบลดงเย็น 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที ่ 
ประสบภัย 

(หมูที/่
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - - 

๒๕๖๑ - - - - - - 

2562 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

             (ท่ีมา : ...............-..................... ขอมูล  ณ  วันท่ี....-..เดอืน.........-.......พ.ศ.....-....) 
  

      (4) อัคคีภัย 
ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น 
 

พ.ศ. จํานวนคร้ัง     
ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที/่ชมุชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสยีหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ ๒ หมู ๑, ๑๒ ๓ - - ๖๐,๐๐๐ 
2562 4 หมู ๑, ๘, 12 4 - - 47,374 
รวม - - - - -  

(ท่ีมา : ฝายปองกันและรักษาความสงบเทศบาลตําบลดงเย็น ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563) 
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๐ 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของเทศบาลตําบลดงเย็น 
 

พ.ศ. จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 
(ครั้ง) สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๙ 18 ถนนดงมัน-นาโพธ์ิ 3 24 - 

๒๕๖๐ ๒8 ถนนดงมัน-นาโพธ์ิ ๑ ๓๐ - 

๒๕๖๑ ๒๔ ถนนดงมัน-นาโพธ์ิ ๑ ๒๖ - 

2562 83 ถนนดงมัน-นาโพธ์ิ 1 89 - 

รวม - - - - - 

(ท่ีมา : หนวย EMS ทต.ดงเย็น  ขอมูล  ณ  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 
 
 

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย พายุฤดูรอน 
2 อุทกภัย น้ําทวมนาขาว,น้ําทวมไรมันสัมปะหลังและไรออย 
3 อัคคีภัย ไฟไหมพ้ืนท่ีการเกษตรจากการจุดไฟเผาออย 
4 ฯลฯ  

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๑ 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจํา

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให เทศบาลตําบลดงเย็น สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัย 
ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้ง
มากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใช
ถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น 
  เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา เทศบาลตําบล
ดงเย็น จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 

ภัย/เดือน ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุทกภัย             
ภัยแลง   ฤดู

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 
อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๒ 

 

 
บทที่ ๒ 

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญมากข้ึนกับ 
การดําเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล

ดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                  พ.ศ. 2550 
 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น ควบคุมและส่ังการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลดงเย็น นายกเทศมนตรี 
ตําบลดงเย็น ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ 
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๓ 

 

ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัยเพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศ หรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

     
๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                           แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดยุทธศาสตร       
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสูการพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – 
ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 
จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจยัท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน    
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
    เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี ความเปนอยูของชุมชน
ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก        
สาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลัก
สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 
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  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น มีท่ีมาจาก 2 
แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจําป เทศบาลตําบลดงเย็น (โครงการท่ีใชงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ เทศบาลตําบลดงเย็น) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) เทศบาลตําบลดงเย็น จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลดงเย็น โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี ้
       - แผนและข้ันตอนของ เทศบาลตําบลดงเย็น ในการจัดการใหมีเครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น 

         (๒) เทศบาลตําบลดงเย็น ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
 ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
  เทศบาลตําบลดงเย็น นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว ไปใชจายเพ่ือ
บรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ท้ังนี้ หากงบประมาณไม
เพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ี
ตองใชจาย ไปต้ังเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณ     เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหาร     สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น  

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั งไม มี 
ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๕ 

 

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 
         การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     

ใน เทศบาลตําบลดงเย็น จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น ตองมีการเชื่อมโยง
และรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนา ท่ีจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทํ าหน า ท่ีบั งคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
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เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่ง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

          (๔) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายก
เมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 
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           (๖.๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลดงเย็น ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมืองมุกดาหาร รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการ
จังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมี
นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น เปนผูอํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล  
ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 
ผูอํานวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 
 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผูอํานวยการจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 
ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ผูอํานวยการทองถ่ิน 

(นายกเมืองพัทยา) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

(นายกเทศมนตรี) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 

(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ผูอํานวยการกลาง  

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอํานวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด         
สาธารณภัย) บทบาทภารกิจ  
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลดงเย็น จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน 
หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุน
จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ 

  
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดงเย็น และสาธารณภัยมีความ
รุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ินเทศบาลตําบลดงเย็น รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมท้ัง
ประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคําอาฮวน และองคการบริหารสวน
ตําบลเหลาหมี  ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  

 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรตํีาบลดงเย็น) 

 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(เทศบาลตําบลดงเย็น) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เทศบาลตําบลดงเย็น) 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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          (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลคําอาฮวน องคการบริหาร
สวนตําบลเหลาหมี ใหผูอํานวยการทองถ่ินเทศบาลตําบลดงเย็น ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
          ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  
จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินเทศบาลตําบล     
ดงเย็นกับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 234 และ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ท้ังนี้ ฝายทหารอาจ
พิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของ
หนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นท่ี 
ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนท่ีในการชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น เปนศูนยกลาง

ในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ 
รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได 
โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี ้

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น (กรณี
เกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย    
ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ เทศบาลตําบลดงเย็น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) เทศบาลตําบลดงเย็น และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมกับ
องคการ  สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ เพ่ือ
การปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง  
แจงหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจากเทศบาลตําบลดงเย็น หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัว      
ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น ฉบับนี ้            
มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางใน
การดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพรอม       
โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
     ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเปนปจจัยท่ีทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
   ๓.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินความเสี ่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น จึงกําหนดใหจัดทีมประเมินความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปนขอมูลในการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการ
รับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก  
 (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง) 
  (๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)   
 (๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย 
 (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก เทศบาลตําบลดงเย็น มีพ้ืนท่ีติดกับลําหวยบังอ่ี ซ่ึงมีความเสี่ยงเกิด                     
สาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก วาตภัย, อุทกภัย และเทศบาลตําบลดงเย็น ทําการเกษตรไรออย 
เวลาตัดออยเกษตรกรมักจะจุดไฟเผาออย อาจทําใหเกิดอัคคีภัย หรือเกิดเพลิงไหมพ้ืนท่ีการเกษตร จึงให
ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
                 (๑) ดานโครงสราง 
   เทศบาลตําบลดงเย็น ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
แลว และไดจัดสรางฝายก้ันน้ํา ฝายชะลอน้ํา ข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตําบลดงเย็นไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย เทศบาลตําบลดงเย็น มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        ๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
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กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี ้
                  ๑.1) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  1.2) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                  1.๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  1.๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ
เขมแข็งและอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัย 
                 1.๕) จ ัดการฝ กอบรมสมาช ิกช ุมชนอยู เสมอ โดย เฉพาะอยางยิ ่งกลุ ม
เปราะบางเพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 1.๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ํา เปนตน 
                  1.๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         ๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
     เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน    
ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 
           ๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        ๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         ๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         ๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
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ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
  ๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 
  3.5) การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณ
ภัย รวมท้ังทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตําบลดงเย็น แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับ และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   3.6) รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                   ๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น มีแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี ้
    ๔.๑) จัดทําแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    ๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    4.3) ใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางซ่ึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย เปนตน โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง รวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
       4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา  
ท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน 
                   ๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น มีแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    ๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    ๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน 
    ๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    ๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน 
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   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภยัจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจําเปน 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 
                  ๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น จะจัดทํา
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน ท่ีมีความพรอม
เปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
    ๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    ๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    ๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๖ 

 

   ๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
   แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ
เม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไมสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทําแผนการ
บริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจของ
หนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณ ฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี ้
   7.๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   7.๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   7.๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   7.๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
        7.4.1) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐม
พยาบาล ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        7.4.2) ระดบัความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        7.4.3) การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        7.4.4) ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 

 
    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีสามารถ
คาดการณไดในปจจุบัน และเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

  



 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๗ 

 

แนวทางการปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ขอมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 
ปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทํา
ใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย 

แผนงาน/
โครงการ 

การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยงตํ่า 

อุทกภัย - หมูท่ี 
๑,๒,  
๔,๕,
6,7,8, 
10,12,
14 

หมูท่ี ๓,๙, 
11 

พ้ื น ท่ี การเกษตรอยู
ใกลลํานํ้าหวยบังอ่ี 

เปดฝายก้ันนํ้าลํา
นํ้าหวยบังอ่ีตลอด
ในชวงฤดูฝน 

ภัยแลง - - หมูท่ี1-1๔ ภัยแลง สนับสนุนรถนํ้า
เพ่ือแจกจายนํ้า
อุปโภคบรโิภค
ตลอดฤดูแลง 

วาตภัย -  หมูท่ี1-1๔ พายุฤดูรอน ใหการชวยเหลือ
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอน 

 

   บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
ดงเย็น 
 
ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกดิความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยง
สูง 

เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยง
ตํ่า 

อุทกภัย หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี 
๑,๒,  
๔,๕,
6,7,8
, 
10,1
2,14 

หมูท่ี 
๓,๙, 
11 

- ความเปราะบาง 
1. เปนพ้ืนท่ีราบลุมอยูติดกับลําหวย
บังอ่ีซึ่งเมื่อเขาฤดูฝนนํ้าจะไหลลาก 
๒. นํ้าหนุนเร็วอาจทําใหเกิดนํ้าทวม
บานเรือนได 
- ความลอแหลม 
1. ประชาชนสวนใหญทําการเกษตร
อยูติดกับลําหวยบังอ่ีเมื่อเกิดนํ้าทวม
ทําใหพืชผลการเกษตรเสียหาย 
2. บานเรือนสวนนอยอยูพ้ืนท่ีลาบ
ลุมทําใหไดรับผลกระทบ 
- ศักยภาพ 
1. ขาดระบบเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- เปดฝายก้ันนํ้าลําหวยบัง
อ่ีตลอดในชวงฤดฝูน 
 
 
 
- ชุมชน/หมูบาน มีการฝก
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจํา 
 
 
 
- สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าใน
กรณีเกิดนํ้าทวมขัง
บานเรือน 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๘ 

 

ขอมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 
ปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทํา
ใหเกิดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย 

แผนงาน/
โครงการ 

การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยงตํ่า 

อัคคีภัย - - หมูท่ี 1-1๔ จุดไฟเผาออยทําให
เ กิ ด ไฟ ไห ม พ้ื น ท่ี
การเกษตร 

รณรงคใหทํา
แนวกันไฟกอน
จุดไฟเผาออย, 
สนับสนุน
รถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงพรอม
เจาหนาท่ี อป
พร.ในพ้ืนท่ีกอน
จุดไฟเผาออย 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

- - - - - 

 

   บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
ดงเย็น 
 
ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยง
สูง 

เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยง
ตํ่า 

ภัยแลง หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี 
1-1๔ 

- ความเปราะบาง 
1. พ้ืน ท่ี ส วนใหญ เปน พ้ืน ท่ีทาง
การเกษตรจึงมีความตองการใชนํ้า
ในปริมาณมากและตอเน่ืองท้ังป 
- ความลอแหลม 
1. แหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร
รวมท้ังแมนํ้าลําคลองตื้นเขิน 
๒. แหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไมท่ัวถึง 
๓. นํ้าประปาไมพอใช 
- ศักยภาพ 
1. มีการบุกรุกทําลายปาไมเพ่ือทําไร
ออย 

- ปดฝายก้ันนํ้าลําหวยบังอ่ี
เพ่ือกักเก็บนํ้าใชในฤดูแลง 
 
 
- ขุดลอกแหลงนํ้าเดิม 
- ส นั บ ส นุ น รถ นํ้ า เ พ่ื อ
แจกจายนํ้าอุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูแลง 
 
 
- มีการรณรงคในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนท่ี
ปา เชน ปลูกปา 

 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๙ 

 

ขอมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 
ปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกดิภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลดงเย็น 
 

   บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
ดงเย็น 
 
ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยง
สูง 

เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยง
ตํ่า 

วาตภัย หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี 
1-1๔ 

- ความเปราะบาง 
1.ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป
อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม  
- ความลอแหลม 
1. บุคลกรท่ีมีความรูดานสา
ธารณภัยไมเพียงพอ  
- ศักยภาพ 
1.อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการบํารุง
ดูแลรักษาใหเกิดความปลอดภัย  
 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุงและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ใหมีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทน
ตอลมพายุได 

 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๓๐ 

 

ขอมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 
ปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลดงเย็น 
 

   บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
ดงเย็น 
 
ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยง
สูง 

เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยง
ตํ่า 

อัคคีภัย หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี 
1-1๔ 

- ความเปราะบาง 
1. ประชาชนขาดความตระหนักใน
การดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช
ไฟฟา  
- ความลอแหลม 
1. ประชาชนไมทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตองเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน  
 
 
- ศักยภาพ 
 

- มีการอบรมใหความรู
ความเขาใจในเรื่องอัคคีภัย 
 
 
- มีการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดาน
อัคคีภัยเปนประจําทุกป 
และให ความรู เ ก่ี ยว กับ
อัคคีภัยแกประชาชน 
- รณรงคใหทําแนวกันไฟ
กอนจุดไฟเผาออย 
- สนับสนุนรถบรรทุกนํ้า
ดับเพลิงพรอมเจาหนาท่ี 
อปพร.ในพ้ืนท่ีกอนจุดไฟ
เผาออย 

 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๓๑ 

 

ขอมูลเดิมตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2 
ปรับปรุงการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลดงเย็น 
 

   บทท่ี 3 การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
ดงเย็น 
 
ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 

ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยง
สูง 

เสี่ยง      
ปาน
กลาง 

เสี่ยง
ตํ่า 

อัคคีภัย หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี
..-. 

หมูท่ี
..-. 

- ความเปราะบาง 
 
- ความลอแหลม 
 
- ศักยภาพ 
 

- มีการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
 

 
หมายเหตุ: ตัวอยางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา) ตามภาคผนวก ญ 

 



 

 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๓๒ 

 

   ๓.4 การแจงเตือนภัย 
    การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัย เพ่ือ
สงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี ้
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิด               
สาธารณภัย ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  ๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

 ๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 ๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
 ๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

   ๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 ๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

 ๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซ่ึง เทศบาลตําบลดงเย็น ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู
แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 

 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี
กําลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ท่ี สถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๓๓ 

 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 

๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น จัดชุดเฝาระวัง
และติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัย       
เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น ทางโทรศัพทหมายเลข 042-614624 วิทยุสื่อสาร ความถ่ี
162.525 MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข 096-9165945 
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเมืองมุกดาหารและจังหวัดทางจังหวัดมุกดาหาร ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      เฝาระวัง 
ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของ
สภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน 
  เขื่อน การระบายน้าํ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน   
  แมน้ํา 
• ติดตามระดับน้ําใน
คลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
   ี  

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชน
และ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอํานวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 

• คาดวาผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชน
ผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการ
แจง 
  ื ั  

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงาน
สถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลดงเย็น จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือ
ทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ 
การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคําอาฮวน และองคการบริหาร
สวนตําบลเหลาหมี และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น  
แบงออกเปน ๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น 
หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 
- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจัยสี่ที่จําเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 
- งานสงกําลังบํารุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น มีดังนี้ 
 1) คณ ะท่ีปรึกษา/ผู เช่ี ยวชาญ  มีหน า ท่ี  ให ขอ เสนอแนะ คําแนะนํ า ขอ มูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   4) สวนอํานวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ  วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลตําบลดงเย็น/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น ฯลฯ  
   5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
   5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
   5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
   ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น 

สวนปฏิบัติการ 
- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1 – 1๔ 
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลดง

เย็น 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 
- ปลัดเทศบาลตําบลดงเย็น 
- สํานักปลัดเทศบาล 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1 – 1๔ 
- สมาชิกสภา เทศบาลตําบลดง

เย็น 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 1,2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1 – 1๔ 
- สมาชิกสภา เทศบาลตําบลดง

เย็น 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สํานักปลัดเทศบาล  
(งานประชาสัมพันธ) 

 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง   
(เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติ ดังนี้  
        ๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นในฐานะผูอํานวยการ
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผู อํานวยการจังหวัด และ
ผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     ๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        ๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        ๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ใหเปน
หนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      ๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        ๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 
     ๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
ดำเนินการ ดังนี้ 
        1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง
พ้ืนท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     2) กรณี ท่ี พ้ืนท่ี ท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยู ในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
     3) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดําเนินการ
เบื้องตน เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจําเปนอันไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกันอันตรายท่ีจะเกิด
แกบุคคลได 
        4) กรณีเจาพนกังานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณ
ท่ีเกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรบอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนกงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสยีหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
        5) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
      1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดง
เย็น ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
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       2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       2.1) การปฏิ บัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําด่ืม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล
การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
         2.4)  การปฏิ บัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 
และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                   ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลดงเย็น 
  ๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๒.๑) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       ๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       ๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูลสถานท่ี 
สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูลใหศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลดงเย็น ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   ๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่งการ
ตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลงัเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔๐ 

 

    3) การคนหาและชวยชีวิต 
    3.1 กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเขา
พ้ืนท่ีประสบภัย 
    3.2 สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย 
    3.3 กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ี เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะไดเสนอ    
ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภั ย และประกาศเขตพ้ืน ท่ีการให ความช วยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมี
ความซับซอน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉนิอยางถูกตอง ชัดเจน และเปน
ระบบ  

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ  
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔ ) ในกรณี เกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมท้ังรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน ผู อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๘ กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ท่ีไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสัง่ใชทรัพยากร  

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน ๒ โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู ๒,๓,๗,๘,๙,๑๒ มีผูใหญบานหมู
๒,๓,๗,๘,๙,๑๒  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู ๑,๔,๕,๖,๑๐,๑๓ มีผูใหญบานหมู 
๑,๔,๕,๖,๑๐,๑๓  รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน เขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลดงเย็น กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สวนปฏิบัติการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี ้

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 

สวนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔๓ 

 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญ
ในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ท่ีจําเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเสนทางคมนาคม ท่ี ได รับความเสียหายจาก      
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  

 
สวนปฏิบัติการ 

 

 
จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔๔ 

 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

 (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบั ติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 
 
 
 
 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน 
แหลงโบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน 
ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 
อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๗ จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูล
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔๕ 

 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๘ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
-  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กําหนดให มีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๑๙ กรณีสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว 
เม่ือสาธารณภัยท่ี เกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผู อํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๒๐ อพยพกลับ  
กรณีสถานการณสาธารณภัยยุต ิเม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสา
ธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและ
ลําดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ี
ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอ ใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล        
คําอาฮวน และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอํานวยการ จ.ส.อ.ชาติชาย        
ดีดวงพันธ หัวหนา
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 
096-9165945 

หมายเหตุ  :  การกําหนดสวนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น โดยยึดหลัก
มาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
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    ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร เทศบาลตําบลดงเย็น มอบหมายให 
จ.ส.อ.ชาติชาย  ดีดวงพันธ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ
ความถ่ี 162.525 Mhz เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดให จ.ส.อ.ชาติชาย  ดีดวงพันธ หัวหนาฝาย
ปองกันและรักษาความสงบ เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน เทศบาลตําบลดงเย็น 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     ๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสาร
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติ
โดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     ๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
        หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกเทศบาลตําบลดงเย็น 
หมายเลขโทรศัพท 042-614624 โทรสาร 042-614624 
 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 
 

ท่ี ช่ือหนวยงาน นามเรียก
ขาน 

ความถ่ีวิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

๑. หนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

กูชีพดงเย็น 162.525 042-612803 
ตอ 25 

042-614624  

2. ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

ปองกัน 1 162.525 042-612803 
ตอ 25 

042-614624  

3. สถานีตํารวจภูธรดง
เย็น 

- 153.450 042-601728 -  
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 
  
 ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ เทศบาลตําบลดงเย็น เปนหนวยงานหลกั ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพ่ือทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลดงเย็น 

โทรศัพท 082-8997511 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบลปงโพน 
โทรศัพท 084-4161646 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
โทรศัพท 042-611550 

โทรสาร 162.600 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 
โทรศัพท/โทรสาร 042-614803 ตอ 25 

โทรศัพท/โทรสาร 042-614624    
ความถี่วิทยุ  162.525 MHz 

 

การประปาสวนภูมภิาค 
จังหวัดมุกดาหาร 

โทรศัพท 042-611131 
 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
โทรศัพท 042-640042 

สถานีตํารวจภูธรดงเย็น 
โทรศัพท 042-601728 
วิทยุสื่อสาร 153.450 

 

กองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 042-633101 
 โทรสาร  161.475 

 
การไฟฟาภูมิภาค 

สาขายอยจังหวัดมุกดาหาร  
โทรศัพท 042-611187.  

 

มูลนิธิการกศุล 
โทรศัพท..-.... 
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  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ี
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและ
พ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.5.๔ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น 
ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกําลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี ้
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
    ๑) การตัดสินใจอพยพในเขตเทศบาลตําบลดงเย็น กําหนดใหนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตําบลดงเย็น ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชน
ออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลดงเย็น ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     ๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผู
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 
เทศบาลตําบลดงเย็น เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดงเย็น ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท 084-8681085 
  ๔.6.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช
จําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาท่ีจัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว 
  ๔.6.๔ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
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ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให ผูอพยพเกิด
ความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จดัระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุก
ชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
  (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคํานึงถึงแนวทางท่ีในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สําคัญ 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราวเทศบาลตําบลดงเย็น 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น จะประเมินความเสียหาย
และความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก           
สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม  

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องใช ท่ี
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่ งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เจ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยท่ีตองการ
ความชวยเหลือ 
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  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล           
ท่ีไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

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

ระยท่ี 0 
เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจําเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิน้สุดลง หรอืภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอมสําหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

(บทท่ี ๑) 

การประเมินเบ้ืองตน :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง
สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ
อุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ
และความตอเน่ือง ท้ังน้ี  จําเปนจะตองใช
ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมิน
ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

  ท้ังนี้  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะที่ ๑  (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ  (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
  ๔.9 การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น พิจารณา  
เห็นวามีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหดําเนินการ    
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรีย่ไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  เทศบาลตําบลดงเย็น หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของ
บริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขน
ยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       4.10.๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลาย
กลับสู  ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติ
สถานการณ สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       4.10.๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติ
สถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพ
กลับสูพ้ืนท่ีอาศัยของตนเองตอไป 
       4.10.๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ เทศบาลตําบลดงเย็น ใหสงมอบ
ภารกิจท่ีตองดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอาศัยของ
ตนเอง พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น แบงประเภทของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา โดยการ
ดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดตามปกติ                                                
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  ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
       4.13.1) ผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนบัสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น 
       4.13.2) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก 
เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

 
   

สรางใหมใหดกีวาและปลอดภยักวาเดมิ 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น จะดําเนินการหลังเกิด
ภัย ดังนี ้
  5.1 การดําเนินการหลังเกิดภัย 

      สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ เทศบาลตําบลดงเย็น สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิด        
สาธารณภัย ดังนี ้
         ๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         ๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         ๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี ้
         ๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         ๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น จัดตั้ง
คณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ และ
ความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง             
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
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      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

๕.2 การฟนฟู  
      กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น มีแนวทางปฏิบัติ   

การฟนฟู  ดังนี ้
  (๑) เทศบาลตําบลดงเย็น สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลงัการเกิดสาธารณภัย 

ดังนี้ 
   (๑.๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   (๑.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินการ
ชวยเหลือจากภายนอก 

   (๑.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอหรือ
ความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

(๒) สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 
 (๒.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู   
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

 (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

(๓) เทศบาลตําบลดงเย็น จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอเมืองมุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหาร ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย 
การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

(๔) ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

(๕) ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตร ี

(๖) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํ านวยการจั งหวัด  ผู อํ านวยการกลาง ผู บัญ ชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
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ซํ้าข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
       เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจ

รักษา ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลดงเย็น เปนหนวยงายหลัก  และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
              1 .1 .1 ) แจ งให ชุ มชน /ห มู บ าน  สํ ารวจตรวจสอบข อ มูล

ผูประสบภัยและความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับ
ภูมิลําเนา 

              1.1.2) ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และ
องคกรภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความ
ซํ้าซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย 

              1.1.3) ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและ
ทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว
เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

              1.1.4) จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่อง
จนกวาจะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาล             
แกผูประสบภัย ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

              1.1.5) ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไป
ได โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครวั 

              1.1.6) เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก 
เชน ดูแลเด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

 ๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
 ๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนให

คืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
 ๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       ๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
  เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณ ภัยให กลับสู สภาพ ท่ีสามารถใช งานได  ท้ั งนี้  ควรใหความสํ าคัญ กับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 
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   ๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   ๒.๒) ให เทศบาลตําบลดงเย็น ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย   
ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   ๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ เทศบาลตําบลดงเย็น ใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความเสียหาย ดังนี ้

          2.3.1) ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
          ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร และแขวง

ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 
          2.3.2) ระบบไฟฟา 
          ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร และ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
          2.3.3) ระบบประปา 
          ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร 
   ๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   ๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   ๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สํานักชลประทานท่ี 7 โครงการชลประทานจังหวัด
มุกดาหาร องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        ๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

          1.1) การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 
ประปา ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

         1.2) การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
                   ใหกองคลังของเทศบาลตําบลดงเย็น เปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา
อุตสาหกรรม สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ เทศบาล
ตําบลดงเย็น 

        ๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง      
ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

         2.1)  ใหเทศบาลตําบลดงเย็น เปนหนวยหลักในการวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน 
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เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ี
เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและ
การลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสาน     
ความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

          2.2) ใหสํานักปลัด เทศบาลตําบลดงเย็น มีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยู
อาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไข
ปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสา
ธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิด
สาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

 2.3) ใหกองการศึกษา เทศบาลตําบลดงเย็น เปนหนวยงานหลักในการ
วางแผนและดําเนินการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ
ดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือ
ดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
      ๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

            เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติได
อยางรวดเร็วของ เทศบาลตําบลดงเย็น ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและ
ชุมชน           ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลดงเย็น เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       ๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
         ๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         ๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณี ท่ีเกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       ๓) ดานส่ิงแวดลอม 
              ๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

 ๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

         ๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖๐ 

 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น               
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล 
และตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบ     
ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 

        เพ่ือใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละภาคสวน      
ซ่ึงเปนตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  
ใน พ้ืน ท่ีของตน เอง เพ่ือสรางความตระหนักให กํานัน  ผู ใหญ บ าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู  รับทราบ เขาใจถึงระเบียบ
กฎหมายท่ี เก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตําบลดง
เย็น 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให มีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เทศบาลตําบลดงเย็น อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนกลไก
และเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตั้งแต
ภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม การ
รวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- เทศบาลตําบลดง
เย็น 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖๑ 

 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๓ มีสวนรวมกับอําเภอเมืองมุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหาร อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- เทศบาลตําบลดง
เย็น 
- สนง.ปภ.จว.  
มุกดาหาร 
- ศูนย ปภ. เขต 7 
จังหวัดสกลนคร 
 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ เทศบาลตําบลดงเย็น การรวมฝก
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชํานาญรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เท ศ บ า ล ตํ า บ ล    
ดงเย็น 
- สนง.ปภ.จว.  
มุกดาหาร 
- ศูนย ปภ. เขต 7 
จังหวัดสกลนคร 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ
 

- เทศบาลตําบลดง
เย็น 
- สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

- เทศบาลตําบลดง
เย็น 
- สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖๒ 

 

 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 
 

- เท ศ บ า ล ตํ า บ ล   
ดงเย็น 
- สพป. จังหวัด
มุกดาหาร 
- สพม. จังหวัด
มุกดาหาร 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลดงเย็น 
 

- เท ศ บ า ล ตํ า บ ล    
ดงเย็น 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ    
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผู อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผู อํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ      
ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- เท ศ บ า ล ตํ า บ ล    
ดงเย็น 
- สนง.ปภ.จ. 
มุกดาหาร 
- ศูนย  ปภ. เขต 7 
จังหวัดสกลนคร 
- สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึง
เปาหมายท่ีกําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖๓ 

 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 

        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น เปน
หนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยใหจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยัง
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง   
แนวทางการดําเนินงานตอไป 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏบัิตกิารในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล         
ตําบลดงเย็นกําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๖๔ 

 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ 
เทศบาลตําบลดงเย็น ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนําสิ่งท่ีได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) เทศบาลตําบลดงเย็น เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา คนควา 
และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลดงเย็น ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาของเทศบาลตําบลดงเย็น 
เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมา
ของเทศบาลตําบลดงเย็น เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบล   
ดงเย็น 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดวา 
ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หากเทศบาลตําบลดงเย็น ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา 
พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ใหเทศบาลตําบล
ดงเย็น พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดตามความเหมาะสมทุกป 
 
 
 

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



 

 

 

ภาคผนวก 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของเทศบาลตําบลดงเย็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 

 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 

ในเขตเทศบาลตําบลดงเย็น 

 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 
    นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น   084-8681085 0-4261-4624 

๒ รองนายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น   083-1496968 0-4261-4624 

๓ ปลัดเทศบาลตําบลดงเย็น   087-2481426  

๔ นายอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-1550   

๕ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง      0-4261-1550   

๖ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร      -   

๗ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคง      -   

๘ 
นายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน 

พ้ืนทีขางเคียง      0-4264-0042   

๙ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน 

พ้ืนท่ีขางเคียง      0-4264-0042   

๑๐ ทองถ่ินอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-4460   

๑๑ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-1455   

๑๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร      042-611255   

๑๓ สาธารณสุขอําเภอเมืองมุกดาหาร      042-611252   

๑๔ พัฒนาการอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-1824   

๑๕ เกษตรอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-1 441   

๑๖ ปศุสัตวอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-1476   

๑๗ ประมงอําเภอเมืองมุกดาหาร      0-4261-1604  0-4261-5424 

๑๘ หัวหนาสํานักงาน ปภ. สาขา...................(ถามี)   -  

 ๑๙ มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล   162.525  0-4261-2803   

๒๐ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  



 

บัญชีรายชือ่บุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครอืขาย 

ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 
วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

   นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร 
๑ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร   -  

๒ รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร   -  

๓ รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร   -  

๔ ผูบังคับการหนวยทหารในพ้ืนท่ีมุกดาหาร   -  

๕ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร    0-4261-1455  

๖ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร   -  

๗ หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-1330   

๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-5377   

๙ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร    0-4261-5377  

๑๐ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร    0-4261-5377  

๑๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   0-4261-1450  

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร      0-4263-3415   

๑๓ ท่ีดินจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-1542   

๑๔ ทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร     

 0-4261-4812 

   

๑๕ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร   0-4261-1482  

๑๖ 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร   0-4263-3101  

๑๗ ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร      0-4263-2379   

๑๘ 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร      ๐-๔๒๖๑-๔ ๒๓๑   

๑๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-1255   

๒๐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร      0-4261-1187   

๒๑ ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร     0-4261-1131   

๒๒ 

ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด
มุกดาหาร      042-611-569   

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดมุกดาหาร      -   

๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 

ภาคผนวก ข  



 

  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS 

ของเทศบาลตําบลดงเย็น 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพท 
ติดตอ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

นายสมศรี  วรวิเศษ 

นายบุญยู  รอบคอบ 

นายพิน  นารีนุช 

นายทุย  สุภิวงค 
นายพันธ  ดีดวงพันธ 
นายคําสอน  เหมือนเหลา 
นายสาว  ดีดวงพันธ 
นายสาคร  สุพร 
นายสมยศ  บุตทศ 

นายมณี  รุงโรจน 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

อปพร./ OTOS 

 084-6020320 

081-6615862 

087-1674810 

083-3137119 

- 

- 

087-4353028 

- 

086-2307947 

- 

 

 

บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง 
ของเทศบาลตําบลดงเย็น 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

จ.ส.อ.ชาติชาย  ดีดวงพันธ 
นายสันติ  แสนสุข 

นายคํามอน  รุงโรจน 
นายบุญสง  รอบคอบ 

นายจันดา  รุงโรจน 
นายแดนวิชิต  ดีดวงพันธ 
นายธนกร  รุงโรจน 

หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

พนักงานขับรถดับเพลิง 
พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางท่ัวไป 

 096-9165945 

094-2299099 

082-3035990 

- 

- 

098-1239764 

- 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  



บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น 
 

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 
 

โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

 

กูชีพ ทต.ดงเย็น 

ตํารวจภูธรดงเย็น 

รพ.สต.ดงเย็น 

รพ.สต.ปงโพน 

042-614624 

042-612558 

042-612478 

042-680068 

นายพรชัย  ดีดวงพันธ 
พ.ต.ท.ภวูนาท  สขุารมย 
นายบุญญฤทธิ์  เมืองโคตร 
นายทวีสุข  พันธมุก 

 

   
 

ภาคผนวก ง  



 

บัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศล ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลดงเย็น 
 

ที่ อําเภอ ตําบล 
ชื่อองคการสา

ธารณกุศล 

เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจักร/
ยานพาหนะ 

ความชํานาญ หมายเลขโทรศัพท 

1. เมือง
มุกดาหาร 

ดงเย็น หนวยกูชีพ
เทศบาลตําบล  

ดงเย็น 

รถกูชีพกูภัยพรอม
อุปกรณ 

บริการการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน 

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัย 

042-614624 

       

 
 

ภาคผนวก  จ 
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๑ อบจ...............................

๒ เทศบาลตําบลดงเย็น  -  -  -  - 2 10  -  - 2 3 1  - 2  - 1  -  -  -  -  -  -  - 1 2 2  - 10  -  -  -  - 4 1 41 096-9165945

๓ เทศบาล................

๔ องคการบริหารสวนตําบล...................

๕ องคการบริหารสวนตําบล...................

๖ รพ. ...................

๗ องคกรสาธารณกุศล
๘
๙

41

หมายเหตุ :  ใหใสรายชื่อหนวยงาน พรอมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานท่ีต้ังอยูในพื้นท่ี และหนวยงานขางเคียง

หม
าย

เหต
ุ

เคร่ืองจักรกล อุปกรณกูภัย

รวม

 รวม

ผูรับผิดชอบ
(เบอรโทร.)

บญัชเีครื�องจกัรกล  ยานพาหนะ  และเครื�องมอือปุกรณ์ที�ใชง้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

เทศบาลตาํบลดงเย็น อําเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

ลํา
ดับ

ที่

หนวยงาน

เรือ

รถ
ดับ

เพ
ลิง

ทุก
ปร

ะเภ
ท

เครื่
อง

ดับ
เพ

ลิง
แบ

บ

รถกูภัย รถยนตบรรทุก

ภาคผนวก ฉ
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หม
าย

เหต
ุ

เคร่ืองจักรกล อุปกรณกูภัย

รวม ผูรับผิดชอบ
(เบอรโทร.)ลํา

ดับ
ที่

หนวยงาน

เรือ

รถ
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ทุก
ปร

ะเภ
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เครื่
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1
7



บัญชีรายช่ือกลุมเปราะบางทีจ่ะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก 
 

 
 
ลําดับท่ี 

ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

ด.ช./ด.ญ.................................................. 
ด.ช./ด.ญ.................................................. 
ด.ช./ด.ญ.................................................. 

 ชื่อ......../โทร.......  

         
 

 
ลําดับท่ี 

ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

นาย/นาง/นางสาว.................................... 
นาย/นาง/นางสาว.................................... 
นาย/นาง/นางสาว.................................... 

 ชื่อ......../โทร.......  

 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ผูดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

๑ 

๒ 

๓ 

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

 ชื่อ......./โทร.......  

 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ผูดูแล/โทร. หมายเหตุ 
 

๑ 

๒ 

๓ 

 

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

 ชื่อ......../โทร.......  

 

หมายเหตุ  ๑.  ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก  จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยางสมํ่าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๑๐ ปลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป 

 ๔. เนื่องจากขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรกเปนขอมูลสวนตัว         

ควรมอบใหเฉพาะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น เชน กํานัน / ผูใหญบาน / ผูนําชุมชน ฯลฯ 

 ๕.   รายชื่อตามทะเบียนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เทศบาลตําบลดงเย็น 

ภาคผนวก  ช 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 

สตรีมีครรภ 



 

 

 

บัญชีรายช่ือสถานท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลดงเย็น 

  

ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลดงเย็น 

 

สถานีตํารวจภูธรดงเย็น  
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็น 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     
บานปงโพน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลดงเย็น 

 

วัดศรีสะอาดบานดงเย็น 

วัดไชยวาสบานหนองแคน 

วัดจันทประดิษฐาราม 

วัดศรีสะอาด 

วัดศรีชมชื่น 

วัดโสภาราม 

วัดโนนสะอาด 

 

วัดบานนาจาน 

วัดสิงหศรีวัน 

วัดโนนสวรรคประชาเจริญสุข 

วัดสระนาทอง 
วัดเทพภูทอง 
สํานักสงฆถํ้าธรรมมาศ 

ศูนยวัฒนธรรมเผาญอ 

ปมน้ํามัน เค.ซี. ปโตเลี่ยม 

187 ม.12 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

 

สภ.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร           
จ.มุกดาหาร 

รพ.สต.บานดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 

รพ.สต.บานปงโพน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 

ร.ร.อนุบาลเทศบาลตําบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 

บานดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานหนองแคน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานปงโพน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานสามขัว ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโคกตะแบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโพนสวาง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโคกขามเลียน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 

บานนาจาน  ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานคําบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโนนสวรรค ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานนาทอง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานภูทอง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโพนสวาง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานโพนสวาง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

บานนาทอง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 



แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       

เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
ขอมูล ณ วันท่ี  กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

เทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ชื่อสถานท่ี 
คาพิกัด GPS 

(ถาม)ี 

ท่ีอยู รองรับ 

ผูอพยพได
จํานวน 

 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เลขท่ี 
หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ 
ชื่อ-สกลุ 

/ตําแหนง 
หมายเลข
โทรศัพท 

 ร.ร.บานดงเย็น 
16°22'53.14"N 
104°42'1.54"E 

 บานดงเย็น ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 ผอ.รร.บานดงเย็น  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 
วัดศรีสะอาดบาน   
ดงเย็น 

16°22'55.79"N 
104°41'47.49"E 

 บานดงเย็น ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
เจาอาวาสวัดศรี
สะอาดบานดงเย็น 

 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 รพ.สต.บานดงเย็น 
16°23'0.39"N 

104°41'58.55"E 
 บานดงเย็น ดงเย็น 

เมือง
มุกดาหาร 30 

ผอ.รพ.สต.บาน    
ดงเย็น 

 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 ร.ร.บานหนองแคนนาจาน 
16°22'59.23"N 
104°39'52.34"E 

 
บานหนอง

แคน 
ดงเย็น 

เมือง
มุกดาหาร 100 

ผอ.รร.บานหนอง
แคนนาจาน 

 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 วัดไชยวาสบานหนองแคน 
16°23'8.22"N 

104°39'36.21"E 
 

บานหนอง
แคน 

ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
เจาอาวาสวัด ไชยวา
สบานหนองแคน 

 
 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 



สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

เทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ชื่อสถานท่ี 
คาพิกัด GPS 

(ถาม)ี 

ท่ีอยู รองรับ 

ผูอพยพได
จํานวน 

 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เลขท่ี 
หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ 
ชื่อ-สกลุ 

/ตําแหนง 
หมายเลข
โทรศัพท 

 ร.ร.บานปงโพน 
16°25'51.92"N 
104°39'11.62"E 

 บานปงโพน ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 50 ผอ.รร.บานปงโพน  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 รพ.สต.บานปงโพน 
16°25'47.98"N 
104°39'6.85"E 

 บานปงโพน ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 30 
ผอ.รพ.สต.บานปง
โพน 

 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 
ร.ร.บานสามขัว-ดอน
สวรรค 

16°23'12.80"N 
104°43'39.47"E 

 บานสามขัว ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
ผอ.รร.บานสามขัว-

ดอนสวรรค  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 
วัดศรีสะอาดบานสาม
ขัว-ดอนสวรรค 

16°23'4.10"N 
104°43'43.62"E 

 บานสามขัว ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
เจาอาวาสวัดศรี
สะอาดบานสามขัว-

ดอนสวรรค 
 

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 ร.ร.บานโคกตะแบง 16°22'12.23"N 
104°44'21.78"E 

 
บานโคก
ตะแบง ดงเย็น 

เมือง
มุกดาหาร 100 

ผอ.รร.บานโคก
ตะแบง  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 วัดบานโคกตะแบง 16°22'11.44"N 
104°44'26.65"E 

 
บานโคก
ตะแบง ดงเย็น 

เมือง
มุกดาหาร 100 

เจาอาวาสวัดบาน
โคกตะแบง  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 



สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

เทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ชื่อสถานท่ี 
คาพิกัด GPS 

(ถาม)ี 

ท่ีอยู รองรับ 

ผูอพยพได
จํานวน 

 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เลขท่ี 
หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ 
ชื่อ-สกลุ 

/ตําแหนง 
หมายเลข
โทรศัพท 

 ร.ร.บานโพนสวาง 16°21'55.23"N 
104°41'46.21"E 

 
บานโพน

สวาง ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
ผอ.รร.บานโพน
สวาง 

  ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 วัดบานโพนสวาง 16°21'36.96"N 
104°41'45.98"E 

 
บานโพน

สวาง ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
เจาอาวาสวัดบาน
โพนสวาง 

  ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 รร.บานโคกขามเลียน 
16°21'39.87"N 
104°40'37.95"E 

 
บานโคก
ขามเลียน 

ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
ผอ.รร.บานโคกขาม
เลียน 

  ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 วัดบานโคกขามเลียน 
16°21'43.10"N 
104°40'19.61"E 

 
บานโคก
ขามเลียน 

ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 100 
เจาอาวาสวัดบาน
โคกขามเลียน 

  ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม 
16°23'19.12"N 
104°41'28.11"E 

 บานนาทอง ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 1,000 
ผอ.รร.ดงเย็น
วิทยาคม 

  ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 

 

 

 



 

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว 

เทศบาล
ตําบลดงเย็น 

ชื่อสถานท่ี 
คาพิกัด GPS 

(ถาม)ี 

ท่ีอยู รองรับ 

ผูอพยพได
จํานวน 

 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เลขท่ี 
หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ 
ชื่อ-สกลุ 

/ตําแหนง 
หมายเลข
โทรศัพท 

 ร.ร.ทต.ดงเย็น 
16°23'8.40"N 
104°41'5.54"E 

 บานดงเย็น ดงเย็น 
เมือง

มุกดาหาร 1,000 ผอ.รร.ทต.ดงเย็น  

 ไฟฟา 
 ประปา 
 หองสุขา...(จํานวน)...หอง 
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)... 

 

หมายเหตุ :  1. สถานท่ีพักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนท่ีสวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 

               2. เสนทางเขาถึงท่ีพักพิงควรอยูหางจากภัยอันตรายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางท่ีมีการกัดเซาะของดิน 

 



ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไมมี (๑) เล็กนอย (๒) ปานกลาง (๓) รายแรง (๔) วิกฤต (๕) 
มีโอกาสเกิดนอยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีโอกาสเกิดนอย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

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

 
  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ํา 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
 
 

ภาคผนวก  ญ 



ความเส่ียงต่ํา     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
 



 

 

 

 

 

คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 

ที่ ............./๒๕๖๓ 

เร่ือง การจัดตัง้กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลดงเย็น 

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

 
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ขอ 3.2.2 ระดับปฏิบัติการ (๗) ท่ีกําหนดใหมีการจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมือง
พัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   1. นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น      ผูอํานวยการ 

๒. ปลัดเทศบาลตําบลดงเย็น             รองผูอํานวยการ 
๓. รองนายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น            กรรมการ 
๔. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดงเย็น            กรรมการ 
๕. ผูแทนฝายทหารในเขตพ้ืนท่ี             กรรมการ 
๖. กํานันตําบลดงเย็น       กรรมการ 
๗. ผูใหญ/ผูชวยผูใหญบาน/ผรส.ทุกหมูบาน              กรรมการ 
๘. รพ.สต.ดงเย็น               กรรมการ 
๙. รพ.สต.ปงโพน       กรรมการ 
๑๐. ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี            กรรมการ 
๑๑. ผูแทนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี            กรรมการ 
๑๒. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี            กรรมการ 
๑๓. หัวหนาฝายทุกฝายของเทศบาลตําบลดงเย็น    กรรมการ 
๑๔. หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเทศบาลตําบลดงเย็น                 กรรมการ/เลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี 

๑. เทศบาลตําบลดงเย็น จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญ
เหตุเทศบาลตําบลดงเย็น เพ่ืออํานวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตําบลดงเย็น 

๒. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
เทศบาลตําบลดงเย็น และการฟนฟูของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. เฝาระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด               
สาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ี ใหเสนอผูอํานวยการทองถ่ินจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตําบลดงเย็น เพ่ือ
จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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๔. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให เทศบาลตําบลคําอาฮวน และองคการบริหารสวน
ตําบลเหลาหมี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอใกลเคียงกับเทศบาลตําบลดงเย็น เม่ือไดรับการรองขอ 

๕. เทศบาลตําบลดงเย็น รวบรวมและจัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทา                     
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายอําเภอหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมือง
มุกดาหาร หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และผูวาราชการจังหวัด
มุกดาหาร มอบหมาย 

 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

    (นายอุทิน  จันทะโสม) 
                           นายกเทศมนตรีตําบลดงเย็น 
      ผูอํานวยการทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การลดความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดงเย็น แนวทางการดําเนินกิจการ/โครงการ เพ่ือลด
ผลกระทบของสาธารณภัย ดังนี้  

ลําดับท่ี หนวยงาน กิจกรรม/โครงการ 

(รายละเอียด) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

1 สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการความปลอดภัยทางถนน ๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

2 สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการตั้งจุดสกัดชวงเทศกาลปใหม 
ป ๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

3 สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการตั้งจุดสกัดชวงเทศกาล
สงกรานต ป ๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

4 สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพ อปพร. 

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

๕ สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการฝกอบรมปองกันไฟปา ๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

๖ สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ 

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๘๐,๐๐๐ ทต.ดงเย็น 

รวม     
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล  ตําบลดงเย็น  อําเภอ  เมืองมุกดาหาร จังหวัด  มุกดาหาร  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร การเสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
๑.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV แผนงานรักษาความ
สงบ 

เพ่ืองปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยและ
ปองกัน
อาชญากรรม
ตาง ๆ  

ติดตั้งกลองวงจร
ปดแบบ CCTV 
บนถนนสายหลัก
และยานชุมชน 
จํานวน ๓ จุด 
๑. ตลาดนัดบาน
หนองแคน 
๒. ตลาดนัดบาน
นาทอง 
๓. แยกบานนา
จาน 

๓๓๗,๐๐๐ - - - 
จุดสุมเสี่ยง 

(จุด) 

ปญหายาเสพ
ติดลดลง
อาชญากรรม
ลดลง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล  ตําบลดงเย็น  อําเภอ  เมืองมุกดาหาร จังหวัด  มุกดาหาร  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร การเสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
๓.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
โครงการจัดตั้งจุดสกัดชวง
เทศการปใหม ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

ถนนสายหลัก (ดง
มัน-นาโพธิ์)ชวงตําบล
ดงเย็น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
จํานวนครั้งใน

การเกิด
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุเปนศูนย สํานักปลัด 
เทศบาล 

๒ 
โครงการฝกอบรมทบทวน
และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ 
อปพร. 

อปพร. จํานวน ๑๒๐ 
นาย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ผานเกณฑการ

ประเมิน 
อปพร.มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๓ 
โครงการรณรงคปองกันไฟ
ปา 

เพ่ือรณรงให
ประชาชนในเขต
ตําบลดงเย็นรูจัก
ปองกันไฟปา 

หมูบานจํานวน ๑๔ 
หมูบาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
จํานวนครั้งท่ี

เกิดไฟปา ไฟปาลดลง สํานักปลัด 
เทศบาล 

๔ 
โครงการจัดตั้งจุดสกัดชวง
เทศกาลสงกรานตป ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศกาล
สงกรานต 

ถนนสายหลัก (ดง
มัน-นาโพธิ์)ชวงตําบล
ดงเย็น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
จํานวนครั้งใน

การเกิด
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุเปนศูนย สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล  ตําบลดงเย็น  อําเภอ  เมืองมุกดาหาร จังหวัด  มุกดาหาร  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร การเสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
๓.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดงานวัน อปพร. 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ถึงความเปนมาและ
บทบาทหนาท่ี       
อปพร. 

อปพร. จํานวน ๑๒๐ 
นาย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
จํานวน อปพร. 

ท่ีเขารวม 

มีความเขาใจใน
บทบาทของ     
อปพร. มากข้ึน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๖ 
โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือรนณรงคให
ประชาชนในเขต
ตําบลดงเย็นรูจักสา
ธารณภัย 

หมูบาน จํานวน ๑๔ 
หมูบาน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
จํานวนครั้งท่ี

เกิดสาธารณภัย 
สาธารณภัยลดลง สํานักปลัด 

เทศบาล 

๗ 
โครงการฝกอบรมการดับ
ไฟและปองกันไฟปา 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูดานการดับ
ไฟปาอยางถูกวิธ ี

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงเย็น
และ อปพร. จํานวน 
๑๒๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
จํานวนผูผาน
การอบรม 

ประชาชนรูวิธีดับ
ไฟปามากข้ึน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๘ 
โครงการสรางแนวกันไฟ
ปาในเขตปาชุมชนตําบล
ดงเย็น 

เพ่ือปองกันไฟปา
ในฤดูแลง 

ปาชุมชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ความยาวของ
แนวกันไฟท่ี
สราง (เมตร) 

ไมมีไฟปา สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล  ตําบลดงเย็น  อําเภอ  เมืองมุกดาหาร จังหวัด  มุกดาหาร  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร การเสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินหรือกู
ชีพ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติ 
งานแพทยฉุกเฉิน
หรือกูชีพ 

ผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน 
หรือกูชีพ จํานวน 
๒๐ คน 

๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ 
จํานวนผูท่ีผาน
เกณฑอบรม 

ผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน
หรือกูชีพมี
ศักยภาพมากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

๒ 
จางเหมาบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน (กูชีพ-กูภัย) 

เพ่ือสงเสริมการ
บริการการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน    
(กูชีพ-กูภัย) 

ผูปฏิบัติงานบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
จํานวน ๑๕ คน 

๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ จํานวน (คน) 

การใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข ฯ 
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แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานท่ีท่ีทําการประเมิน 
สถานท่ี หมูท่ี 
ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจดู (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 
 

ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตําแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน   (  ) นํ้าทวมขัง (  ) นํ้าลนตลิ่ง 
(  ) นํ้าไหลหลาก  (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) นํ้าปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถลม (  ) การรวงหลน (Falls) (  ) การลิ่นไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

 (  )  ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 
   ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันท่ีทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

หมูบาน/ชุมชน ________________________  หมูท่ี _______________  
ตําบล ______________________________  อําเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน และ/หรือ ผูชวยผูอํานวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอํานวยการจังหวัด หรือผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการบองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จํานวน  คน  จํานวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน  คน  จํานวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนท่ีตองอพยพ  จํานวน  คน 
4.1.4 ประชาชนท่ีเสียชีวิต  จํานวน  คน 
4.1.5 ประชาชนท่ีบาดเจ็บ  จํานวน  คน 
4.1.6 ประชาชนท่ีสูญหาย  จํานวน  คน
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 4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ  
(  ) ประชากรแฝงท้ังหมด  จํานวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง (ไดแก ผูสูงอายุ เด็กท่ีไมมีผูดูแล คนพิการท่ีชวยเหลือตนเองไมได  
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยจิตเวช คนเรรอน) 

  (  )  มี (  ) ไมมี   (  ) ไมทราบ 
   (  ) ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท้ังหมดจํานวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบจํานวน _________________ คน 

5. สาธารณูปโภค 

5.1 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเทา     (  ) รถจกัรยานยนต 
(  ) รถยนต   (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ       (  ) 6 ลอ     (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ        

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกต ิ ไมปกติ  
แตทํางานได เปนระยะ 

 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศัพทพ้ืนฐาน    
โทรศัพทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางสวนสามารถอยูได   จํานวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางสวน และไมสามารถอยูได  จํานวน  หลัง 
(  ) เสียหายท้ังหมด    จํานวน  หลัง 
 

7. ความตองการความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลําดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภัย จํานวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/ แพยาง จํานวน _____________ ลํา 
 (  ) เครื่องปนไฟ จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปนไฟ จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลติน้ําดื่ม จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จํานวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จํานวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จํานวน _____________ ลํา 
(  ) อุปกรณกูภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จํานวน _______________ อัน 
           (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                  จํานวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟาสองสวาง จํานวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบนํ้าระยะไกล จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบนํ้า จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จํานวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                            จํานวน  _____________  
  7.2 ความตองการความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) ขาวกลอง จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ําดื่ม จํานวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผา                                                จํานวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครื่องใชสําหรับเด็กออน จํานวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนท่ี จํานวน _______________ หอง 
 (  ) ของใชสวนตัว (สบูแชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน) จํานวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จํานวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จํานวน   ชุด 
(  ) ผาอนามัย   จํานวน   ชุด 
(  ) ชดุชั้นในชาย   จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จํานวน   ชุด 
(  ) กระดาษชําระ   จํานวน   ชุด 
(  ) นํ้ามันเชื้อเพลิง   จํานวน   ชุด 
(  ) ถุงดําสําหรับขับถาย  จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  จํานวน   ชุด 
(  ) เตนทสนาม   จํานวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได   กลอง/วัน 
(  ) อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย คนชรา คนพิการ จํานวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผาหม เสื่อ มุง) จํานวน   ชุด 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  

7.3 ความตองการความชวยเหลือดานสาธารณประโยชน   
(  ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จํานวน   แหง 
(  ) ถนน     จํานวน   สาย 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 
( ) ทีมคนหา     จํานวน   คน 
(  ) พรอมสุนัขกูภัย    จํานวน   ตัว 
(  ) แพทยพยาบาลฉุกเฉิน   จํานวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จํานวน   คน 
(  ) หนวยแพทยเคลื่อนท่ี   จํานวน   หนวย 
( ) ตํารวจ/ตซด./ทหาร   จํานวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จํานวน  
 
ผูประเมิน     ตําแหนง       
วัน/เดือน/ป     เวลา       

 
 ************************************ 
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1 

 

 

แบบประเมินความเสียหายและความตองการระยะท่ี 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานท่ีทําการประเมิน 

สถานท่ี หมท่ี 
ซ่ือหมบาน/ชุมซน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตําแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางท่ีเตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน (  ) นํ้าทวมขัง (  ) น้ําลนตลิ่ง 

(  ) นํ้าไหลหลาก (  ) นํ้าทะเลหนุน (  ) น้ําปาไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถลม (  ) การรวงหลน (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันท่ีทําการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันท่ีทําการาประเมิน ภัยพิบัติยังไมสิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

  หมูบาน/ชุมซน      หมูท่ี       
  ตําบล        อําเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผูอํานวยการอําเภอ และ/หรือ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ โดยมีผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย 
(  ) เดินเทา  
(  ) รถจักรยานยนต 
(  ) รถยนต     (  ) 4 ลอ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ลอ    (  ) 6 ลอ      (  ) 10 ลอ 
(  ) รถแทรกเตอร / รถท่ีใชในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 
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4. ขอมูลประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประชาชน จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 
ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีตองอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จํานวน (คน) จาํนวนครวัเรอืน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง จํานวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ผูสูงอายุ    

ผูเยาวท่ีไมมีผูดูแล    
คนพิการ    
ผูปวยเรื้อรัง    
ผูปวยติดเตียง    
ผูปวยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมท้ังปศุสัตว ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ)  
(  ) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจาของกิจการ ผูประกอบการ  
(  ) แมบาน  
(  ) วางงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

5. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนท่ีเสียหาย 

 (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได จํานวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จํานวน หลัง 
 (  ) เสียหายท้ังหมด  จํานวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานท่ี 

อาคารพาณิชย  (  ) เสียหายบางสวน สามารถอยูได  จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางสวน   จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางสวน สามารถอยูได จํานวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางสวน ไมสามารถอยูได จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางสวน   จํานวน   หลัง 
    (  )  เสียหายท้ังหมด   จํานวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพยสินในการประ กอบอาชพี   
  (  ) ยานยนต  จํานวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จํานวน   ลํา 
  (  ) ปศุสัตว   จํานวน   ตัว 

(  ) สัตวปก  จํานวน             ตวั 
  (  ) พ้ืนท่ีการเกษตร 
     (  ) พืชไร  จํานวน                 ไร 

(  ) พืชสวน  จํานวน        ไร 
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 (  )  นาขาว  จํานวน                   ไร 
(  ) บอปลา/กุง/สัตวนํ้า จํานวน                   บอ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จํานวน                         อัน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จํานวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

(  ) ถนน จํานวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จํานวน  แหง 
(  ) ทํานบก้ันนํ้า    จํานวน  แหง 
(  ) ฝาย     จํานวน  แหง 
(  ) เหมือง    จํานวน  แหง 
(  ) ศาสนสถาน    จํานวน  แหง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จํานวน  แหง 
(  ) สถานพยาบาล   จํานวน  แหง 
(  ) สถานท่ีราชการ ระบุ   จํานวน  แหง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค จํานวน  แหง 
(  ) บอน้ํา / อางเก็บน้ํา   จํานวน  แหง 
(  ) ทอระบายน้ํา    จํานวน  แหง 
(  ) โบราณสถาน    จํานวน  แหง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จํานวน  

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจําเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จํานวน 

1. นํ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณและวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยชองผูหญิง (เซน ผาอนามัย)  
4. เครื่องใชประจําวัน (เซน สบุ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ'น)  
5. เครื่องนอน (เซน หมอน ผาผืน เสื่อ ผาหม)  
6. เสื้อผา คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจําบาน  
8. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนท่ีอพยพสัตวเลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. นํา้และสุขาภิบาล 
7.1 ประเภทแหลงนํ้าท่ีสามารถเขาถึงได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซ้ือน้ํา   (  ) ประปาสวนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บอน้ําบาดาล/น้ําใตดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
7.2 ประเภทหองสุขาท่ีตองการ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) สุขาสําเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนท่ี 
(  ) สุขาประจําท่ี/สุขาท่ีสรางข้ึนใหมในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) รานขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

(  ) แพทย จํานวน คน 
(  ) ทันตแพทย จํานวน คน 
(  )จิตแพทย จํานวน คน 
(  )เภสัชกร จํานวน คน 
(  ) พยาบาล จํานวน คน 
(  ) เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จํานวน คน 

 8.3 ปญหาสุขภาพ ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระรวง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บปวยเรื้อรัง    (  ) โรคน้ํากัดเทา  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ขาวสาร / อาหารก่ึงสําเร็จรูป  (  ) อาหารกระปอง 
(  )ไข     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดทองถ่ิน    (  ) รานขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ไดรับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซน จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
 



 

7 
 

10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนท่ีไมยอมอพยพ จํานวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปท่ีศูนยพักพิง จํานวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยูท่ีอ่ืนท่ีไมใชศูนยพักพิง จํานวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไมปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บานเสียหายไมสามารถอยูอาศัยได 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถเขาขุมซนได 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับความเสียหายไมสามารถใขได 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 10.3 จํานวนศูนยพักพิง จํานวน  แหง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน  แหง 
จํานวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนได  จํานวน  แหง 
จํานวนสถาบนัการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ แตเปดการเรียนการสอนไมได  จํานวน  แหง 

11.2 ผลกระทบตอสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 
(  ) ไมมีผูสอน     (  ) ถูกใชเพ่ือเปนศูนยพักพิง 
(  ) นักเรียนไมปลอดภัยท่ีจะเขาไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณขํารุด/ไดรับความเสียหาย 
(  ) ผูปกครองยังตองการใหเด็กอยูกับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนสงถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

12. การคุมครอง 
 12.1จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 

จํานวนเด็กในพ้ืนท่ี จํานวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพอแม/ผปกครอง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนตอเด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การคามนุษย  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดตอ  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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13. ขอมูลขาวสาร  
 13.1 แหลงขอมลขาวสาร 

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศัพทมือถือ   
วิทย ุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไมมีไฟฟา   (  ) ไมมีสัญญาณโทรศัพท / อินเตอรเน็ต 
(  ) เสนทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลําดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
นํ้าดื่ม/น้ําใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกําจัดสิง่ปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการท่ีไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบชุื่อหนวยงาน 
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชท่ีไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหนวยงาน 
14.1.8 ดานท่ีพักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหนวยงาน 
 
ผูประเมิน     ตําแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอียดศูนยพักพิง 
(1) ขอมูลศูนยพักพิงผูประสบภัย 

ชื่อศูนยพักพิงผูประสบภัย ___________________________  
หมูบาน ____________________________  ตําบล      . 
อําเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผูประสานท่ีพักพิง __________________________ เบอรติดตอ __________________  
หัวหนาศูนยพักพิง ________________________  เบอรติดตอ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนท่ีทหาร (  ) สถานสงเคราะห 
(  ) อ่ืนๆ ระบ ุ_______________________  

(3) ขนาดพ้ืนท่ีใชสอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพท่ีรับผูประสบภัยได _____________ คน จํานวนท่ีอยูจริง จํานวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนยพักพิงผูประสบภัย 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ํา   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทําครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบ ุ
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูท่ีตองการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคําปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสําหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ) 
รายการ จํานวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 

เจาหนาท่ีหลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสําหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสําหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
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