ประกาศเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
เรื่อง แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
พ.ศ.2561
................................
ตามที่คณะรั ฐมนตรี ได๎มีมติแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ.2558
เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2561 และนามาจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน พ.ศ. 2561 เรียบร๎อยแล๎ว
จึงขอประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประนอม ปทุมสูติ
(นายประนอม ปทุมสูติ)
นายกเทศมนตรีตาบลจรเข๎สามพัน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) พ.ศ. ๒๕๖1

๑

แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ.2561

โดย
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-528377 ต่อ 103
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๒

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไปของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ตั้งอยูํที่หมูํที่ 4 ตาบลจรเข๎สามพัน อาเภออูํทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ 88.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,019 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอกับ
พื้นที่ตํางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับเทศบาลตาบลท๎าวอูํทอง อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต๎
ติดตํอกับเทศบาลตาบลตลาดเขต อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดตํอกับองค์การบริหารสํวนตาบลยุ๎งทะลาย อาเภออูํทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดตํอกับองค์การบริหารสํว นตาบลหนองประดูํ อาเภอเลาขวั ญ
จังหวัดกาญจนบุรี
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แบํงเขตการปกครองออกเป็น 1 ตาบล ได๎แกํ
ตาบลจรเข๎สามพัน แบํงออกเป็น 15 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
1. บ๎านหนองบัว
2. บ๎านวังหลุมพอง
3. บ๎านรางโพธิ์
4. บ๎านจรเข๎สามพัน
5. บ๎านจรเข๎สามพัน
6. บ๎านจรเข๎สามพัน
7. บ๎านหนองบอน
8. บ๎านเขาชานหมาก
9. บ๎านโพธิ์เงิน
10. บ๎านทุํงยายฟัก
11. บ๎านเขาวงพาทย์
12. บ๎านโพธิ์ทอง
13. บ๎านปทุมทอง
14. บ๎านเนินสมบัติ
15. บ๎านวังขอน
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๓

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 13,334 คน
จาแนกเป็นเพศชาย 6,357 คน
เพศหญิง 6,977 คน
จานวนครัวเรือน
4,678 ครัวเรือน
จานวนประชากรแฝง ประมาณ 200 คน
สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ร๎อยละ 98 %
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
(ที่มา : ข๎อมูลทะเบียนราษฎร์ของอาเภออูํทอง)
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรสํวนใหญํของเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ประมาณร๎อยละ 86 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได๎แกํ ด๎านค๎าขายและบริการ ประมาณร๎อยละ 10 ด๎านรับจ๎างทั่วไป รับราชการ
และอาชีพอื่น ๆ ประมาณร๎อยละ 4 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ (เชํน การเพาะปลูก /การเลี้ยง
สัตว์ /การประมง) เฉลี่ยรายได๎ประชากรตํอหัว/ตํอปี ประมาณ 30,000 บาท
ที่มา : (สานักงานเกษตรอาเภออูํทองและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออูํทอง)
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มีเส๎นทางคมนาคมที่สาคัญสามารถเดินทางติดตํอกัน
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัด และอาเภอตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได๎ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข 321 หมายเลข 3340 หมายเลข 2242 และหมายเลข 324
๑.๑.6 แหล่งแม่น้าลาคลอง
เทศบาลตาบลจรเข๎าสามพัน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุํม และ
เป็นที่ดอนบางหมูํบ๎าน มีแมํน้าสาคัญไหลผําน ได๎แกํ
แมํน้าจรเข๎สามพัน ไหลผํานพื้นที่หมูํบ๎าน ตั้งแตํหมูํที่ 1 ,2,13,4,5,6
๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน สํวนใหญํเกิดภัย
จาก เชํน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล๎ง โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก เป็นพื้นที่ราบลุํมติดแมํน้าจรเข๎สามพัน หรือ
ติดกับคลองชลประทาน, วาตภัยเกิดจากชํวงฤดูฝนมีลมพายุพัดแรง,ภัยแล๎ งเกิดชํวงฤดูแล๎ งในพื้นที่เชิงเขา
โดยเฉพาะในพื้นที่ ในทุกหมูํบ๎าน ที่เกิดภัยขึ้นบํอยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัย ดังกลําว มักจะมี
ผู๎ประสบภัยที่ได๎รับผลกระทบตํอชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแตํการบาดเจ็บเล็กน๎อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
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๔

๑.๒.๒ สถิติภัย (***ใสํเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อปท.***)
สถานการณ์สาธารณภัยของเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ที่สาคัญที่เกิดขึ้นและสร๎าง
ความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ ๑-๑ : สถิติการเกิดอุทกภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
รวม

1
1
1
1
1
5

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จานวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
(คน)
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
ที่ประสบภัย
1,2,13,7
20
1,2,13,7
20
1,2,13,7
20
1,2,13,7
20
1,2,13,7
20
100
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
500,000
400,000
400,000
500,000
400,000
2,200,000

(ที่มา : เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ข๎อมูล วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
(2) วาตภัย
ตารางที่ ๑-๒ : สถิติการเกิดวาตภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
รวม

1
1
1
1
1
5

ม.1
ม.8
ม.6
ม.9
ม.11

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
2
12
1
2
2
19

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
2,441
9,990
3,000
2,842
912
19,185

(ที่มา : เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ข๎อมูล วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
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๕

(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ ๑-๓ : สถิติการเกิดภัยแล้งของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
พื้นที่
จานวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร่)
(ตัว)

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)

๒๕๕6

เดือน ก.พ.-พ.ค.

ม.14,15

60

-

-

-

๒๕๕7

เดือน ก.พ.-พ.ค.

ม.14,15

60

-

-

-

๒๕๕8

เดือน ก.พ.-พ.ค.

ม.14,15

60

-

-

-

๒๕59

เดือน ก.พ.-พ.ค.

ม.14,15

60

-

-

-

๒๕60

เดือน ก.พ.-พ.ค.

ม.14,15

60

-

-

-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)

รวม

(ที่มา : เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ข๎อมูล วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
(4) อัคคีภัย
ตารางที่ ๑-๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

พ.ศ.

๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕59
๒๕60
รวม

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

1
-

ม.4
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
3
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
2,223,984.16

(ที่มา : เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ข๎อมูล วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
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๖

(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
ตารางที่ ๑-๕ : สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)

พ.ศ.
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

14

40,000,000

11

20

44,000,000

13

60

52,000,000

34

94

136,000,000

88

๒๕59

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)

88

ถนนมาลัยแมน
ถนนอูํทอง-กาญจนบุรี
ถนนอูํทอง-ห๎วยกระเจา

๒๕60

85

รวม

261

ถนนในเขตเทศบาล

(ที่มา : สถานีตารวจภูธรอูํทอง ข๎อมูล ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561)
๑.๓ การจัดลาดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ภายใต๎ฐานข๎อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทาให๎เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลาดับความเสี่ยงจากมากไปหาน๎อยตามลาดับได๎ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ : ลาดับความเสี่ยงภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ลาดับ
ความเสี่ยงภัย
1
2
3
4

ประเภทของภัย
ภัยแล๎ง
วาตภัย
อุทกภัย
อัคคีภัย

ลักษณะของการเกิดภัย
ประชาชนไมํมีน้าสาหรับการอุปโภค-บริโภค
เกิดพายุพัดบ๎านและสิ่งปลูกสร๎างพังในชํวงฤดูฝน
ฝนตกชุก/น้าล๎นตลิ่ง
ไฟฟูาลัดวงจร
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๗

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในชํว งระยะเวลาที่ผํานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบํอยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจา
ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให๎ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได๎มากขึ้น ได๎แกํ ภัย
แล๎ง วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ไฟปุา นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่
เกิดบํอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทาได๎ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว๎นแตํในบางชํวงระยะเวลา
หากมีการใช๎ถนนมาก เชํน เทศกาลตํางๆ ก็มีแนวโน๎มจะเกิดมากขึ้น
ตารางที่ ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน จึงทาปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน

ม.ค.

ก.พ.

อุทกภัย
ภัยแล้ง

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

วาตภัย
อัคคีภัย
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ปีใหมํ ตรุษจีน
ปีใหมํ

ปีใหมํ
สงกรานต์

ปีใหมํ

หมายเหตุ : ……………… เฝูาระวังตลอดทั้งปี
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๘

บทที่ ๒
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุํงเน๎นให๎ความสาคัญมากขึ้นกับ
การดาเนินการอยํางยั่งยืน โดยให๎ค วามสาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk
Management : DRM) ซึ่งประกอบด๎วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction :
DRR) ควบคูํกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery)
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
จรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให๎เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหํงพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับพื้นที่ จานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง
ผลกระทบและความซับซ๎อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู๎มีอานาจตามกฎหมาย
ใช๎ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข๎าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบํงเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ระดับ
การจัดการ
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง
๓ สาธารณภัยขนาดใหญํ
๔

ผู๎มีอานาจตามกฎหมาย
ผู๎อานวยการอาเภอ ผู๎อานวยการท๎องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู๎อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
สาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน นายกเทศมนตรี
นายประนอม ปทุมสูติ ในฐานะผู๎อานวยการท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข๎าดาเนิน การปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้น ที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก มี
อ านาจสั่ ง การ ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ของเจ๎ าพนั กงานและอาสาสมั คร รวมทั้ งติ ดตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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๙

๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป นการตอบสนองตอ
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน และวัตถุประสงคของแผนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึง
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อยางยั่งยืน ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นการลดโอกาสที่จะได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยอยํางเป็นระบบ โดย
การวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลํอแหลม ลดปัจจัยที่ทาให๎
เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให๎เข๎มแข็งในการจัดการปัญหาอยํางเป็น
รูปธรรม ปูองกันมิให๎เกิดความเสี่ยงใหมํและลดความเสี่ยงที่มีอยูํเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให๎เป็นไปอยํางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทรัพยากรสภาพแวดล๎อม สังคม และประเทศ ให๎มีผลกระทบน๎อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็ น การปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การด ารงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยูํของชุมชนที่ประสบภัยให๎ก ลับสูํสภาวะปกติ หรือพัฒนาให๎ดี กวําและปลอดภัยกวําเดิม (Build
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนาปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดาเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซํอมสร๎าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่ างประเทศในการจั ดการความเสี่ ยงจาก
สาธารณภัย
เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให๎ได๎
มาตรฐานตามหลั กสากล โดยการจั ด ระบบและกลไกในการประสานความรํ ว มมื อ ระหวํ า งประเทศให๎ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจาเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
ทั้ ง ในประเทศและตํ า งประเทศ โดยค านึ ง ถึ ง ระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางปฏิ บั ติ การให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ
ด๎านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับกรอบความรํวมมือระหวํางประเทศเป็นสาคัญ
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มีที่มา
จาก 2 แหลํงงบประมาณ ได๎แกํ
(๑) งบประมาณรายจํายประจาปี เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน (โครงการที่ใช๎งบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น)
(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ
(๑) เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน โดยกาหนดให๎มีรายละเอียด ดังนี้
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๑๐

- แผนและขั้ น ตอนของ เทศบาลต าบลจรเข๎ ส ามพั น ในการจั ด การให๎ มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ๎งให๎ประชาชนได๎ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
- แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ และยานพาหนะ
เพื่อใช๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
- ฯลฯ
(๒) เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ตั้งงบกลาง ให๎เพียงพอตํอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
(3) เทศบาลตาบลจรเข๎ สามพัน ดาเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช๎
จํายเงินสะสม เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนตามอานาจหน๎าที่ และสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๐
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน นาเงินงบประมาณของหนํวยงานที่ได๎เตรียมไว๎ ไปใช๎จําย
เพื่ อ บรรเทา/ชํ ว ยเหลื อ ความเดื อ ดร๎ อ นของประชาชนที่ ป ระสบสาธารณภั ย เป็ น ล าดั บ แรกตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่า ใช้จ่ า ยเพื่อช่ วยเหลือ ประชาชน ตามอ านาจหน้ า ที่ข ององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่า ยให้แก่อาสาสมัค ร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไมํเพียงพอ ให๎
โอนเงินงบประมาณเหลือจําย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไมํมีความจาเป็นเรํงดํวนที่ต๎องใช๎จําย ไป
ตั้งเป็นงบประมาณสาหรับจํายเพิ่มเติมได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

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

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๑๑

๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
การดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จะมีองค์กรที่เกี่ยวข๎องในการอานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติ
ตั้งแตํระดับประเทศ ซึ่งกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ต๎องมีการ
เชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดาเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนํวยงานบริหารจัดการสาธารณภัย
ในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย
(๑) คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน๎าที่กาหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ บูรณาการ
พัฒนาระบบการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวํางหนํวยงานของรัฐ และหนํว ยงานภาคเอกชนให๎ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน๎าที่ ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหํงพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน๎ าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวํางหนํว ยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน๎าที่ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการปูองกันอุบัติภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
(๓) คณะกรรมการจัดทาแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มี ห น๎ า ที่ จั ด ท าแผนการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด เสนอตํ อ
ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ประกาศใช๎ ตํ อ ไป โดยมีอ งค์ ประกอบและอ านาจหน๎า ที่ ต ามที่ ร ะบุใ นมาตรา ๑๗
แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ท าหน๎ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชา อ านวยการ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และประสาน
การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตํละระดับ
โดยมี รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู๎ บั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แหํ ง ชาติ
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได๎รับ
มอบหมาย เป็นผู๎ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ
(๒) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู๎อานวยการกลาง เป็นผู๎ อานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข๎อ มูล และการปฏิบัติการของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในสํวนของสรรพกาลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ
(๒.๒) ภาวะใกล๎เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์
รวมถึงวิเคราะห์ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ประเมินสถานการณ์ และแจ๎งเตือนภัย พร๎อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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ตํอผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตํระดับการจัดการสาธารณภัย
เพือ่ ตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นการประกอบกาลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ
(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให๎กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตํละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ๎งเตือน พร๎อมทั้งเสนอความคิดเห็นตํอผู๎บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับ ในกรณีการจั ดการสาธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) และนายกรัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔)
ทั้งนี้ ให๎กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทาหน๎าที่เป็นสํวนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหํงชาติ ในกรณียกระดับเป็น
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญํ (ระดับ ๓) และขนาดร๎ายแรงอยํางยิ่ง (ระดับ ๔)
(๓) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทาหน๎าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด เป็นผู๎อานวยการ รองผู๎วําราชการจังหวัด
ที่ผู๎วําราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นรองผู๎อานวยการ
(๔) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ทาหน๎าที่อานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ แผนการปู อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย กรุง เทพมหานคร รวมทั้ งด าเนิน การสนับ สนุ น
การปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหนํวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู๎อานวยการ เป็นผู๎รับผิดชอบ มีอานาจหน๎ าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอานาจหน๎าที่
ให๎เป็นไปตามที่ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครกาหนด
(๕) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ท าหน๎ า ที่ อ านวยการ ควบคุ ม สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู๎วําราชการจังหวัด
หรือกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอาเภอ เป็นผู๎อานวยการ
(๖) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ประกอบด๎วย
(๖.๑) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทาหน๎าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเมื อ งพั ท ยาให๎ ส อดคล๎ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ชลบุ รี
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอบางละมุง รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อานวยการจังหวัด
และผู๎อานวยการอาเภอ ตามที่ไ ด๎ รับ มอบหมาย พร๎อ มทั้งสนับสนุนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได๎รับการร๎องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู๎อานวยการ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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(๖.๒) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทม./
กอปภ.ทต.)
ทาหน๎าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อานวยการจังหวัดและผู๎อานวยการอาเภอตามที่ได๎รับมอบหมาย
พร๎ อมทั้งสนั บสนุน การปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให๎ องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตํอหรือ
ใกล๎เคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได๎รับการร๎องขอ โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู๎อานวยการ
(๖.๓) กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
(กอปภ.อบต.) ทาหน๎าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร๎อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารสํวนตาบล
ให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ รวมถึงมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อานวยการจังหวัดและผู๎อานวยการอาเภอ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
พร๎อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได๎รับ
การร๎องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารสํวนตาบล เป็นผู๎อานวยการ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๑๔

นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.)
ผู้อานวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
รองผู้อานวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

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

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

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล)
ผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย) บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เมื่อเกิดหรื อคาดวําจะเกิดสาธารณภัย ให๎กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ขึ้น โดยมีผู๎อานวยการ
ท๎องถิ่นเป็นผู๎ควบคุมและ สั่งการเพื่อทาหน๎าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ์จะกลับเข๎าสูํภาวะ
ปกติ พร๎อมทั้งประสาน กับสํวนราชการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความ
รํ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคสํ ว น
ในการจั ด การสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ทุ ก ขั้ น ตอน พร๎ อ มทั้ ง ให๎ ร ายงาน
ผู๎อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ) ทราบทันที
หากประเมิน สถานการณ์ส าธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเข๎าจัดการกับสาธารณภัยให๎ยุ ติโ ดยเร็วแล๎วและไมํสามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได๎โดยลาพัง ให๎รายงานให๎ผู๎อานวยการอาเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ติดตํอหรือใกล๎เคียง และ/หรือกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยมีผู๎อานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัย มีโอกาสการขยายความรุนแรงอยํางตํอเนื่องให๎รายงานผู๎อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
เสนอตํอผู๎อานวยการจังหวัด(ผู๎วําราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางตํอไป
การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
ภาวะปกติ
(ไม่เกิดสาธารณภัย)
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรีตาบลจรเข้สามพัน)

ภาวะฉุกเฉิน
(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรีตาบลจรเข้สามพัน)

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอาเภอ
(1) จั ด เจ๎ า หน๎ า ที่ ป ระสานอ าเภอ ในชํ ว งระยะขณะเกิ ด ภั ย พร๎ อ มทั้ ง รายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข๎อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณี ส ถานการณ์ ส าธารณภั ยมี ความรุ นแรงให๎ ประสานขอก าลั งสนั บสนุ นจาก
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน และสาธารณภัย
มีความรุนแรงขยายเป็นวงกว๎าง ให๎ผู๎อานวยการท๎องถิ่น เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน รายงานผู๎อานวยการอาเภอ
พร๎อมทั้งประสาน กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลท๎าวอูํทอง,เทศบาลตาบล
ตลาดเขต , องค์การบริหารสํวนตาบลหนองประดูํ และ องค์การบริหารสํวนตาบลยุ๎งทะลาย ให๎สนับสนุนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังมาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
(2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตาบลท๎าวอูํทอง,เทศบาลตาบล
ตลาดเขต , องค์การบริหารสํวนตาบลหนองประดูํ และ องค์การบริหารสํวนตาบลยุ๎งทะลาย ให๎ผู๎อานวยการ
ท๎องถิ่น เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ให๎การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น
การบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรํวมกัน
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์กลางในการประสานการ
ปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให๎สามารถติดตํอประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และ
สถานการณ์ระหวํางทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางตํอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได๎ โดยมีแนวทางและขั้นตอน
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดเจ๎าหน๎าที่ประสานงานกับศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
(กรณีเกิดสาธารณภัย ) เพื่อรํ ว มปฏิบั ติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชํว ยเหลื อสงเคราะห์
ผู๎ประสบภัยให๎เป็นไปอยํางมีเอกภาพ
(๒) จัดทาแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให๎องค์การสาธารณกุศล
ในจังหวัดจัดเจ๎าหน๎ าที่ป ระสานงานกับ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร๎อมอุปกรณ์และ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได๎
(๓) เทศบาลตาบลจรเข๎ ส ามพัน และโรงพยาบาลสํ งเสริม สุ ขภาพประจาต าบล
รํวมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ๎าหน๎าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตํละระดับ
(๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู๎อานวยการหรือเจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให๎องค์การสาธารณกุศลชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕)
(๕) กรณี ที่ ไ ด๎ รั บ การประสานจาก เทศบาลต าบลจรเข๎ ส ามพั น หรื อ หนํ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เชํน ตารวจ เทศบาล เป็นต๎น ให๎องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให๎
รายงานตั ว
ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การฉุ ก เฉิน เทศบาลต าบลจรเข๎ส ามพั น หรื อ ผู๎ อ านวยการท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ รั บ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ
(๖) กรณีห ลั งเกิด สาธารณภัย ให๎ องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ชํว ยเหลื อ
เจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
ประสานหนํ วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให๎ การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํผู๎ ประสบสาธารณภัย พร๎อมทั้ง
ลาเลียงผู๎ได๎รับบาดเจ็บสํงโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบล รวมทั้งอพยพชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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บทที่ 3
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ฉบับนี้
มุํงดาเนินงานตอบสนองตํอยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให๎บรรลุผลสาเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายสาคัญในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เพื่อสร๎างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางใน
การดาเนินงานด๎านการปูองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพร๎อม โดย
กาหนดแนวทางปฏิบัติไว๎ ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทาให๎เกิดความสูญเสีย
ตํอชีวิต รํางกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยูํ และภาคบริการตํางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห๎วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนด๎วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ หรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามาซึ่ง
ความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให๎เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู๎คน อาคารบ๎านเรือน ทรัพย์สิน ระบบตํางๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูํในพื้นที่เสี่ยงและอาจได๎รับความเสียหาย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให๎ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปูองตนเอง ทาให๎ไมํสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมํสามารถฟื้นฟูได๎อยํางรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหลํานี้มีอยูํในชุมชนหรือสังคมมานานกํอนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ทาให๎ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ศั ก ยภาพ (Capacity) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกระท าการอยํ า งใดอยํ า งหนึ่ ง หรื อ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตํอไปให๎เป็นประโยชน์มากขึ้น
๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนดลักษณะ
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้ นและประเมินสภาวะการเปิดรับตํอความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล๎อม เป็นการวิเคราะห์ความนําจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นทีห่ นึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอยํางมีระบบ โดยขั้น ตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได๎แกํ
ขั้นที่ ๑ การทาความเข๎าใจเหตุ การณ์ ปัจจุ บัน ความต๎องการในการประเมินความเสี่ ยง และ
พิจารณาถึงข๎อมูลในอดีต
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย
ขั้นที่ ๓ การประเมินความลํอแหลม
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ขั้นที่ ๖ การจัดทาข๎อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง
ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให๎ก ารประเมิน ความเสี่ย งจากสาธารณภัย เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จึงกาหนดให๎จัดทีมประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข๎าสารวจพื้นที่และจัดเก็บข๎อมูลข๎อเท็จจริงจากเหตุการณ์ สาธารณภัยและเป็นข๎อมูล
ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการใน
การรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได๎ แ กํ (๑) การลดความเสี่ ย ง (การปู อ งกั น หรื อหลี กเลี่ ยง)
(๒) ความเปราะบางและความลํอแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพร๎อมรับมือสาธารณภัย และ
(๔) การถํายโอนหรือแบํงปันความเสี่ยง
๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ
เนื่องจาก เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยที่สํงผล
กระทบ ได๎แกํ ภัยจาก ภัยแล๎ง วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงให๎ความสาคัญกับแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ด๎านโครงสร๎าง
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎พิจารณาโครงสร๎างที่สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่เสี่ยง
ภัยแล๎ว และได๎จัดสร๎างรางระบายน้า ทํอระบายน้าและขยายเขตประปาในหมูํบ๎านขึ้น เพื่อใช๎ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(๒) ด๎านไมํใช๎โครงสร๎าง
การปูองกันโดยไมํใช๎โครงสร๎าง เป็นการใช๎นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตํางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎มีการดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ด๎ า นการบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายและการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชนในพื้ น ที่
กับหนํวยงานภาครัฐในการปูองกันไมํให๎เกิดอัคคีภัย เชํน การให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องแกํประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยตํางๆ ที่เกิดจากการกระทาของประชาชนเอง เชํน การเผาตอซังข๎าว การเผาใบอ๎อย เป็นต๎น
(๒.๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยให๎เหมาะสมกับพื้นที่ พร๎อมทั้งจัดเก็บ
ข๎อมูล สถิติภัย และหาปั จ จั ย ที่ทาให๎ เกิดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข๎อมูล ในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยํางเป็นระบบ มุํงสูํการแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย
การเตรียมความพร๎อมเป็นการดาเนินการที่เน๎นชํวงกํอนเกิดภัยเพื่อให๎ประชาชนหรือ
ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีองค์ความรู๎ ขีดความสามารถ และทักษะตํางๆ พร๎อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย
โดย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มีการดาเนินงาน ประกอบด๎วย
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็นอยํางมากในการเตรียมความพร๎อมและลดความเสี่ยง
จาก สาธารณภัย เนื่ องจากชุมชนต๎องอาศัยอยูํในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ ยง หากชุมชนได๎รับการพัฒ นา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน๎นการอาศัยชุมชน/หมูํบ๎านเป็น
ศูนย์กลางในการปูองกัน แก๎ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางการแก๎ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถให๎คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได๎ด๎วยตนเองในระดับหนึ่ง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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กํอนที่หนํวยงานภายนอกจะเข๎าไปให๎ความชํวยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร๎างภาคีเครือขํายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชํวยเหลืองานเจ๎าหน๎าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร๎อม ก็สามารถทาให๎ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัย จากสาธารณภัย หรือฟื้น ตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได๎ภ ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
(๑) การทาความเข๎าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให๎ สารวจชุมชน
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุํมเปราะบางของชุมชน แล๎วนาข๎อมูลเหลํานั้นมาจัดทาเป็น
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
(๒) ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเตรียมพร๎อมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในระดับท๎องถิ่น ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให๎แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต๎องการชองชุมชนได๎อยํางแท๎จริง
(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชํน การสร๎างบ๎านเรือนให๎มีความเข๎มแข็ง
และอยูํในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร๎อมในครอบครัวหากต๎องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม
(๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยูํเสมอ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมเปราะบาง
เพื่อให๎มีศกั ยภาพมากขึ้น
(๖) สร๎าง ซํอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให๎ชํวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชํน ชุมชนที่โดนน้าทํวมบํอยอาจมีการสร๎างฝายชะลอน้าหรือทาพื้นที่แก๎มลิงเพื่อพักน้า เป็นต๎น
(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จาเป็นกํอนที่จะเกิดสาธารณภัย
(๒) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในการสร๎ า งความพร๎ อ มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หนํวยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรํวมมือ ทาให๎ทราบ
จุดบกพรํองและชํองวํางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนาไปสูํการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให๎มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎หมายรวมถึงการฝึก การซักซ๎อม และการฝึกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแตํละหนํวยงานในทุกระดับ โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จะมีการประสานและสั่งการอานวยการให๎ชุมชน/หมูํบ๎าน ดาเนินการ
ฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยํางสม่าเสมอ
(๓) การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์
(๓.1) จัดชุดเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน๎าที่เฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์ข๎อมูล ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่ว โมง พร๎อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยข๎างเคียง
(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข๎อมูลสถานการณ์
และการแจ๎ ง ขํ า ว การเตื อ นภั ย จากกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไป
และหนํ ว ยงานที่เ กี่ ย วข๎ อ ง เชํน กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ า กรมอุ ท กศา สตร์
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตํางๆ เพื่อรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ เฝูาระวัง ประเมิน
แนวโน๎มการเกิดภัย
(๓.๓) จั ด ทีม ประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อ ให๎ ข๎ อ มูล ขํ า วสารให๎ ป ระชาชนได๎ รั บ ทราบ
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อปูองกันความตื่นตระหนกและ
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ความสั บสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให๎ความส าคัญกับผู๎ที่ต๎องชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เชํน ผู๎พิการ
ทั้งนี้ ความถี่ของการแจ๎งขําวเตือนภัยขึ้นอยูํกับแนวโน๎มการเกิดภัย
(๓.๔) จัด ให๎มีอ าสาสมัค รและเครื อ ขํา ยเฝูา ระวัง และติด ตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่ว โมง และแจ๎ งขําว เตือนภัยระดับชุมชน ทาหน๎าที่ติดตาม เฝูาระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน๎มการเกิดภัย แจ๎งขําว เตือนภัยแกํชุมชน และรายงานสถานการณ์ให๎กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน โดยใช๎ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ๎งเตือนภัยของชุมชน
การติดตามข๎อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจสํงผลให๎เกิดสาธารณภัย
รวมทั้งทาหน๎าที่เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ จากข๎อมูลขําวสารที่
ได๎รับ และตรวจสอบข๎อเท็จจริงของข๎อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให๎กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรํวมกัน
(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มี
แนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทาแผนอพยพผู๎ประสบภัย แผนอพยพสํวนราชการ โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด๎วย จานวนผู๎อพยพ บัญชีสํวนราชการ สิ่งอานวยความสะดวกในการอพยพ การกาหนดเขตพื้นที่
รองรั บ การอพยพให๎ อยูํ ในพื้น ที่ที่เหมาะสม การกาหนดเจ๎าหน๎าที่ห รือผู๎ รับผิ ดชอบการอพยพไว๎ให๎ ชัดเจน
การกาหนดเส๎ นทางอพยพหลั กและเส๎น ทางอพยพสารองสาหรับแตํละประเภทภัย รวมทั้ งการสารวจและ
การจัดเตรียมพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง แหลํงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ
(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(4.3) ให๎ความสาคัญกับกลุํมเปราะบางซึ่งต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ เชํน เด็ก
สตรี มีครรภ์ ผู๎ สูงอายุ บุ คคล ทุพลภาพ ผู๎ ปุว ย เป็นต๎น โดยกาหนดแนวทางในการอพยพกลุํ มเปราะบาง
รํวมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(4.4) ให๎ประชาชนเตรียมตัวไว๎ให๎พร๎อมสาหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่
มีของมีคํา เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช๎จาเป็นสํวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เทําที่จาเป็น
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน มี
แนวทางปฏิบัติสาหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกาหนดผู๎รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู๎จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได๎แกํ ผู๎นาชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู๎อานวยการ
โรงเรียน
(๕.๓) ปัจจัยความจาเป็นขั้นต่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ
(๕.๔) ให๎มีการบริหารจัดการข๎อมูลผู๎อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข๎อมูลที่จาเป็น
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ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเด็น
ความปลอดภัย
การเข๎าถึง
สิ่งแวดล๎อม
สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด
อาชีพ

ข้อพิจารณาสาหรับทาเลที่ตั้ง
- ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมํวําจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตํอผู๎อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว
- งํายตํอการเข๎าถึงเพื่อให๎ความชํวยเหลือในชํวงวิกฤต
- คานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชํน รถอาจจะเข๎าไปไมํได๎ในหน๎าฝน)
- พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่
- ความเป็นไปได๎ในการใช๎โครงสร๎างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูํเดิม ทั้งการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ
- ระบบไฟฟูาเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอื่นที่ไมํพึงพาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองได๎
- ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให๎มีการย๎ายเข๎าศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไมํจาเป็น
- การเข๎าถึงตลาดในท๎องถิ่น
- การเข๎าถึงที่ทางาน
- ทางเลือกและการเข๎าถึงระบบขนสํง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

- ต๎องมีการบริการด๎านการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู๎อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท๎องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ตํอกลุํมผู๎อยูํ
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จะ
จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎สาธารณภัยประจาศูนย์เตรียมพร๎อมปูองกันภัยประจาชุมชน/หมูํบ๎าน ที่มีความ
พร๎อมเป็นลาดับแรกกํอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎สาธารณภัย ดังนี้
(๖.๑) เพื่อให๎ประชาชน/ชุมชนได๎เรียนรู๎สาธารณภัยตํางๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพื่อให๎ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
(๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให๎ประชาชนชํวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได๎
เมื่อเกิดสาธารณภัย
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(๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนการบริ ห ารความตํ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยตํางๆ เชํน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุํงร๎ายตํอองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกลําวสํงผลให๎หนํวยงานหรือองค์กรต๎องหยุดชะงักการดาเนินงานหรือ
ไมํสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง ดังนั้น หนํวยงานสํวนราชการหรือองค์กรตําง ๆ จึงต๎องจัดทา
แผนการบริหารความตํอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหนํวยงานหรือองค์กรในชํวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง
เชํนเดียวกับในชํวงภาวะปกติ หากหนํวยงานหรือองค์กรไมํจัดทาแผนการบริหารความตํอเนื่องรองรับไว๎ตั้งแตํ
ในภาวะปกติอาจสํงผลกระทบตํอหนํวยงานหรือองค์กรในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านเศรษฐกิจ การเงิน การให๎บริการ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล๎อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต๎น การจัดทาแผนการบริหารความตํอเนื่อง
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะชํ ว ยให๎ ส ามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และให๎ บ ริ ก ารได๎ เ มื่ อ เกิ ด ภั ย ขั้ น วิ ก ฤต
เพื่อดาเนิ น งานและให๎ บ ริ การตามปกติตามระดับการให๎ บริการที่กาหนดไว๎ซึ่งจะชํว ยให๎ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอหนํวยงานหรือองค์กรได๎ แผนการบริหารความตํอเนื่องควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความตํอเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งภั ย เชํ น แผนรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย จาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผํนดินไหว ฯลฯ
(๓) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน เชํน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกู๎ชีพกู๎ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร๎อย ฯลฯ
- ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรที่จาเป็นและเหมาะสมตํอสถานการณ์
- ขั้นตอนการฟื้นฟูหนํวยงานหลังผํานพ๎นวิกฤต
ฯลฯ
๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล๎วจะทาให๎ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทา
ให๎เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทาให๎สามารถกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได๎ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นาไปสูํการลดความเสี่ยงอยํางยั่งยืน ที่หมูํบ๎าน/ชุมชนมีวิธีการรู๎รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เชํน การกาหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่กาหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได๎รับผลกระทบ จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได๎ในปัจจุบันและเพื่อปูองกันไมํให๎เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
จากการดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เรียบร๎อยแล๎ว กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จึงกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดังนี้
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ตารางที่ ๓-2 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

ประเภทของ
เสี่ยงสูง
ภัย
อุทกภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง
หมูํที่ 1,2,4,
5,6,7,8,13

หมูํที่
3,9,10,11,
12,14,15
ภัยแล๎ง

หมูํที่
14,15

หมูํที่
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
วาตภัย

อัคคีภัย

หมูํที่ 1 - 15

หมูํที่
4,5,6

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้
แผนงาน/โครงการ
เกิดความเสี่ยงจากสา
การลดความเสี่ยง
ธารณภัย
จากสาธารณภัย
- เป็นพื้นที่ราบลุํม,อยูํใกล๎ ว า ง ทํ อ ร ะ บ า ย น้ า ,
กับคลองชลประทาน
รางระบายน้า,ขุดลอก
คูคลอง,กํอสร๎า งคลอง
ไส๎ไกํดาดคอนกรีต
- บ๎านบางครัวเรือนอยูํใน
พื้นที่ลุํม,ไมํมีทางน้าให๎ไหล
ผําน
- พื้นที่อยูํอาศัยเป็นภูเขา
- เกิดภาวะฝนแล๎ง
- ระบบน้าประปาเข๎าไปไมํ
ถึง

วางทํอระบายน้า,ราง
ระบายน้าในหมูํบ๎าน

- จัดซื้อแท๎งค์
น้าประปาไปไว๎ใน
หมูํบ๎าน
- สํงน้าประปาไปให๎
ในชํวงที่ขาดแคลนน้า
- รณรงค์ปลูกปุา
- น้าประปาไมํไหล
- สํงน้าประปาไปให๎
- น้าประปาในหมูํบ๎านมีไมํ ในชํวงที่ขาดแคลนน้า
เพียงพอ
- รณรงค์ปลูกปุา
- ฝนไมํตก ขาดน้าสาหรับ
ทาน้าประปา
- เกิดพายุพัดแรงในพื้นที่ - ปชส.ให๎ ป ระชาชน
- บ๎านและสิ่งปลูกสร๎างไมํ ตั ด ตั ด ต๎ น ไม๎ ใ หญํ ที่ มี
แข็งแรง
ความเสี่ยงล๎มทับบ๎าน
- บ๎านและสิ่งปลูกสร๎างอยูํ ให๎เตี้ยลง
ใกล๎กับต๎นไม๎ใหญํ
- ประชาชนสัมพันธ์ให๎
ติดตามขําวสาร
พยากรณ์อากาศอยูํ
เสมอ
- เกิดจากไฟฟูาลัดวงจร - แจ๎งเตือนประชาชน
- อุปกรณ์และเครื่องใช๎
ให๎ระมัดระวังเรื่องการ
ไฟฟูาชารุด และไมํยอม ใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูา
เปลี่ยนใหมํ
- แจ๎งเตือนประชาชน
- เป็นหมูํบ๎านที่มีการ
ให๎สารวจอุปกรณ์
อาศัย อยูํอยํางแออัด
ไฟฟูา เชํน สายไฟ
ปลั๊ก หลอดไฟ ให๎อยูํ
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ประเภทของ
เสี่ยงสูง
ภัย

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้
เกิดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
ในสภาพดีอยูํเสมอ
- ฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
อัคคีภัยให๎กับ จนท.
เทศบาลและ
ประชาชนทุกปี

หมูํที่ 1,2,3,
- เกิดจากไฟฟูาลัดวงจร
7,8,9,10,11 - อุปกรณ์และเครื่องใช๎
,12,13,14,15 ไฟฟูาชารุด และไมํยอม
เปลี่ยนใหมํ

สารเคมีและ หมูํที่
วัตถุอันตราย 1-15

-

-

- แจ๎งเตือนประชาชน
ให๎ระมัดระวังเรื่องการ
ใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูา
- แจ๎งเตือนประชาชน
ให๎สารวจอุปกรณ์
ไฟฟูา เชํน สายไฟ
ปลั๊ก หลอดไฟ ให๎อยูํ
ในสภาพดีอยูํเสมอ
- ฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
อัคคีภัยให๎กับ จนท.
เทศบาลและ
ประชาชนทุกปี
- ใช๎ส ารเคมีในการท า - จัดทาโครงการอบรม
เกษตรกรรม,การประกอบ เ รื่ อ ง ก า ร ป ลู ก พื ช
อาชีพ
อินทรีย์
- อบรมเรื่ องอันตราย
จากการใช๎ ส ารเคมี
ประเภทตําง ๆ

หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ
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๓.4 การแจ้งเตือนภัย
การแจ๎งเตือนภัยเป็นการแจ๎งเตือนภัยลํวงหน๎าแกํผู๎ที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ให๎
เฝูาระวังและเตรียมพร๎อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย๎ายไปสูํที่ปลอดภัยได๎ โดยกองอานวยการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แจ๎งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูํบ๎านในพื้นที่ที่คาดวําจะเกิดภัย
เพื่อสํงข๎อมูลแจ๎งเตือนภัยที่ถูกต๎องรวดเร็วไปยังประชาชน
๓.4.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นการแจ๎งข๎อมูลขําวสารที่บํงชี้วํามีแนวโน๎มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงไปยังชุมชน หมูํบ๎าน และประชาชน เพื่อให๎ติดตามข๎อมูลขําวสารและความเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แจ๎งเตือนภัยลํวงหน๎ากํอนเกิดสา
ธารณภัย ไมํต่ากวํา ๑๒๐ ชั่วโมง
๓.4.๒ การแจ้งเตือนภัย
(๑) เมื่อมีการยืนยันข๎อมูลวํามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพื้นที่ อาจได๎รับ
ผลกระทบ ให๎แจ๎งแนวทางปฏิบัติให๎กับสํวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให๎มีการแจ๎งเตือนภัยไมํต่ากวํา
๗๒ ชั่วโมงกํอนเกิดภัย และให๎มีข๎อมูลการแจ๎งเตือนภัย ดังนี้
(๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
(๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย
(๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสํวนราชการ หนํวยงาน และประชาชนในการปูองกันตนเองให๎
ปลอดภั ย จากสาธารณภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให๎ น าแนวทาง มาตรการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ จ าก
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด๎วย
(๒) วิธีการแจ๎งเตือนภัย
(๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นาชุมชน อาสาสมัครและเครือขํายเฝูาระวังของชุมชน/หมูํบ๎าน
(๒.๒) แจ้ ง เตื อ นประชาชนโดยตรง โดยผํ านทางสถานีโ ทรทั ศน์ ท๎ องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลํน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายขําว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขํง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กาหนดให๎เป็นสัญญาณเตือนภัยประจาตาบลหรือหมูํบ๎าน ฯลฯ
3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎กาหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว๎ ซึ่ง เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎นาระดับสีของการแจ๎งเตือนภัยไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้
สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะอันตรายสูงสุด ให๎อาศัยอยูํ
แตํในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข๎อสั่งการ
สีสม้ หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ๎าหน๎าที่
ก าลั ง ควบคุ ม สถานการณ์ ใ ห๎ อ พยพไปยั ง สถานที่ ป ลอดภั ย
และปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน๎ม
ที่ ส ถานการณ์ จ ะรุ น แรงมากขึ้ น ให๎ จั ด เตรี ย มความพร๎ อ ม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนา
สีน้าเงิ น หมายถึง สถานการณ์ อยูํใ นภาวะเฝู า ระวั ง ให๎ ติด ตาม
ข๎อมูลขําวสารอยํางใกล๎ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง
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สีเ ขียว หมายถึง สถานการณ์อยูํในภาวะปกติ ให๎ ติดตามข๎อมูล
ขําวสารเป็นประจา
๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย
เฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝูาระวังสถานการณ์
สาธารณภัย
• เฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ
• เฝูาระวังระดับน้าใน
เขื่อน การระบายน้า
• เฝูาระวังระดับน้าใน
แมํน้า
• ติดตามระดับน้าในคลอง
• ติดตามระดับน้าทะเล
• สํงข๎อมูลเข๎าคลังข๎อมูล
และแลกเปลี่ยนข๎อมูล
• หนํวยปฏิบัติเตรียม
ความพร๎อมเตรียม
ประชาชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า
• หนํวยงานเฝูาระวัง
วิเคราะห์ข๎อมูล
• ประเมินความเสี่ยงภัย
• สํงผลวิเคราะห์เข๎า
คลังข๎อมูล
• คาดวํามีผลกระทบให๎
ข๎อมูลแกํประชาชนและ
หนํวยปฏิบัติ
• หนํวยปฏิบัติแจ๎งเตือน
ภัยลํวงหน๎าคูํขนาน
• ให๎กองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

การรับมือ
และอพยพ

การแจ้งเตือนภัย

• คาดวําผลกระทบรุนแรง
Command Center
สํงให๎แจ๎งเตือนภัย
• แจ๎งเตือนประชาชนผําน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารตํางๆ
• แจ๎งเตือนหนํวยปฏิบัติ
หนํวยปฏิบัติแจ๎งเตือน
คูํขนาน
• ประสานภาคเครือขําย
เตรียมทรัพยากร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• การแจ๎งยกเลิกการแจ๎ง
เตือนภัย

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

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

ข้อมูล/ความต้องการ

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จัดชุดเฝูา
ระวังและติดตามสถานการณ์ พร๎อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตํได๎รับแจ๎งการเตือน
ภัย
เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ๎าหน๎าที่เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นาชุมชนหรือผู๎นาหมูํบ๎าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ๎งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร๎อมเฝูาระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอยํางตํอเนื่อง และให๎รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 – 528377 ตํอ 103
วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.475 MHz โทรศัพท์สายดํวนหมายเลข 035 - 528377
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอและจังหวัดทาง 035-505944 ตามแบบรายงานเหตุดํวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่
162.125 MHz โทรศัพท์สายดํวนหมายเลข 035-505944
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๒๗

บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตาบลจรเข๎สามพัน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู๎อานวยการท๎องถิ่นเป็นผู๎ควบคุม และสั่ง
การ เพื่อทาหน๎าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวําสถานการณ์จะกลับเข๎าสูํภาวะปกติ พร๎อมทั้งประสานกับสํวน
ราชการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการจัดการสา
ธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมํสามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ให๎
ขอรับ การสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ในเขต
พื้นที่ติดตํอหรือใกล๎เคียง) และ/หรือ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
๔.๑ โครงสร้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น เทศบาลตาบลจรเข้ ส ามพั น ดังแสดงตาม
แผนภาพที่ ๔-๑
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ทต.จรเข้สามพัน)
ผู้อานวยการท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ

จุดระดมทรัพยากร

ส่วนสนับสนุน

หน่วยสถานการณ์

แผนกสนับสนุน

หน่วยทรัพยากร

หน่วยจัดหาสิ่ง
อุปกรณ์

แผนกบริการ

แผนกการเงิน

แผนก
พื้นที่
แบํงพื้นที่ตาม
ลักษณะของ
ภัยที่เกิดขึ้น

กลุ่มภารกิจ
อาทิ เชํน
-งานกู๎ชีพ
-งานกู๎ภัย
-งานรักษาความ
สงบเรียบร๎อย
-งานจัดการจราจร
-งานผจญเพลิง
-งานอพยพ
-งานศูนย์พักพิง
-งานวัตถุอันตราย
และสารเคมี
ฯลฯ

หน่วยเอกสาร

หน่วยสถานที่

หน่วยสื่อสาร
หน่วยแพทย์
หน่วยเสบียง

หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินเทศบาล
ตาบลจรเข้สามพัน
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หมายเหตุ : โครงสร๎างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุํนของโครงสร๎างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
มีดังนี้
(1) คณะที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ห น๎ า ที่ ให๎ ข๎ อ เสนอแนะ ค าแนะน า ข๎ อ มู ล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน๎มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยให๎ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส าคั ญ พร๎ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ อื่ น ใดตามที่
ผู๎อานวยการท๎องถิ่นเห็นสมควร
(2) ศูน ย์ข้อมูล ประชาสัมพัน ธ์ ร่ วม มีห น๎าที่ ประสานข๎อมูล เหตุการณ์กับสํ ว นตํางๆ
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารให๎กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน
(3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน๎าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปูองทรัพย์สิน เข๎าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสูํสภาวะปกติ ค๎นหาและกู๎ภัย กู๎ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร๎อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร๎างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย
กัมมันตรังสี สํงกาลังบารุง การขนสํง อพยพ และบริหารจัดการผู๎เสียชีวิต
(4) ส่ ว นอ านวยการ มี ห น๎ า ที่ ติ ด ตามสถานการณ์ วิ เ คราะห์ แ นวโน๎ ม สถานการณ์
แจ๎งเตือนภัย รวบรวม ประสานข๎อมูล และประเมินความต๎อ งการและความจาเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎รับจากสํวนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดาเนินการ พร๎อมทั้งให๎การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกํกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ฯลฯ
(5) ส่วนสนับสนุน มีหน๎าที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการร๎องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด๎านที่จาเป็น เพื่อให๎การจัดการใน
ภาวะฉุ ก เฉิ น ด าเนิ น ไปอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ได๎ แ กํ สงเคราะห์ ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การฟื้นฟู และงานชุมชน
(5.2) ตอบสนองการร๎องขอรับการสนับสนุนในด๎านงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยําง) การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่น
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ทต.จรเข้สามพัน
ผู้อานวยการท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สานักปลัดเทศบาล
(งานประชาสัมพันธ์)
- ฝุายปูองกันและรักษาความสงบ
- ฯลฯ
ส่วนปฏิบัติการ
- รองนายก คนที่ .....1.......
- ฝุายปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร๎อย
- กองชําง/สํวนโยธา
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตาบล
- กานัน
- ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่.1-15
- สมาชิกสภา เทศบาล
- อาสาสมัครตํางๆ เชํน
อปพร. /ตารวจบ๎าน /อสม.
- ผู๎นาชุมชน
ฯลฯ

-

-

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการกู๎ชีพกู๎ภัย
ผู๎อานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ผู๎นาชุมชน เชํน ปราชญ์ชาวบ๎าน
ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
ปลัดเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
สานักปลัดเทศบาล
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1-15
สมาชิกสภา เทศบาล
อาสาสมัครตํางๆ เชํน อปพร.
/ตารวจบ๎าน /อสม.
ผู๎นาชุมชน

-

ฯลฯ

-

ส่วนสนับสนุน
รองนายก คนที่ .....2.......
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
กองการศึกษา
กองคลัง
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1-15
สมาชิกสภาเทศบาล
อาสาสมัครตํางๆ เชํน อปพร.
/ตารวจบ๎าน /อสม.
ผู๎นาชุมชน
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่นปรับได๎ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูํกับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามทีผ่ ู๎อานวยการท๎องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉิน มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน มีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.1 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
การออกประกาศเขตพื้น ที่ ประสบสาธารณภัย มีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให๎ สํ ว นราชการ
หนํวยงาน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยได๎ตาม
ระเบี ย บกฎหมายที่เกี่ย วข๎อง โดยมีรูป แบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสื อกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหํงชาติ ดํวนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอาเภอ) และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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(เขตพื้นที่จังหวัด) โดยผู๎อานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น แหํ ง พื้ น ที่ นั้ น ใ นฐานะ
ผู๎อานวยการท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน๎าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท๎องถิ่นของตน และมีหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎อานวยการจังหวัด
และผู๎อานวยการอาเภอตามที่ได๎รับมอบหมาย
(๒) ให๎ผู๎อานวยการท๎ องถิ่น มีอานาจสั่งการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติหน๎าที่
ของเจ๎าพนักงานและอาสาสมัครให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นใด ให๎ ผู๎ อานวยการ
ท๎องถิ่นแหํงพื้นที่นั้นเข๎าดาเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเป็นลาดับแรก และแจ๎งให๎
ผู๎ อ านวยการอ าเภอและผู๎ อ านวยการจั งหวั ดทราบ ในกรณี ที่ผู๎ อ านวยการท๎ องถิ่ นมี ค วามจ าเป็ น ต๎อ งได๎ รั บ
ความชํ ว ยเหลื อ จากเจ๎ า หน๎ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หนํว ยงานของรั ฐ ที่อ ยูํ นอกเขตขององค์ก รปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ น
แหํงพื้นที่ของตน ให๎แจ๎งผู๎อานวยการอาเภอ หรือผู๎อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว
(๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูํในความรับผิดชอบของผู๎อานวยการ
ท๎องถิ่นหลายคน ผู๎อานวยการท๎องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช๎อานาจหรือปฏิบัติหน๎าที่เข๎าดาเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกํอนแล๎วให๎แจ๎งผู๎อานวยการท๎องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(๕) เมื่ อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้ นที่ ขององค์ กรปกครองสํ ว นท๎ องถิ่นแหํ งพื้ นที่ ใด
ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎อานวยการท๎องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดตํอหรือใกล๎เคียงกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพื้นที่นั้น
ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๖) ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเร็ว และให๎
นาแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ ที่มีอยูํ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย มุํงประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลาดับแรกๆ
(๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท๎องถิ่นนั้น ๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้น ๆ ได๎ และผู๎อานวยการท๎องถิ่นได๎รับการสนับสนุน ให๎แจ๎งผู๎อานวยการอาเภอเพื่อสั่งการ
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่อาเภอให๎การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปูองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให๎ยุติโดยเร็ว
๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย แล๎ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม และมีความจาเป็นต๎องใช๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย แตํมิได๎มุํงหมายที่จะชดใช๎ความเสียหาย
แกํผู๎ใด ให๎เป็นอานาจของผู๎วําราชการจังหวัดรํวมกับคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดาเนินการประกาศเขตให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุ กเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนดตํอไป โดยมี “คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติอาเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)
มีนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู๎เป็นหั วหน๎ากิ่งอาเภอเป็นประธาน มีผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นหนึ่งคนสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่รับผิดชอบ
และให๎ความชํวยเหลือเสนอตํอ “คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด ”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ
ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือฯ ตํอไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นผู๎สารวจความเสียหายจากภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอานาจหน๎าที่ที่กาหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู๎ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจากการสารวจความเสียหายดังกลําวข๎างต๎น
๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎
ดำเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัย ขึ้นในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แหํง
พื้นที่ใด ให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎อำนวยการท๎องถิ่นขององค์ กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํง พื้นที่นั้น เข๎าดำเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให๎แจ๎งผู๎อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ และผู๎อำนวยการ
จังหวัดทราบทันที
(2) กรณีที่พื้นที่ที่ที่เกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยอยูํในความรับผิดชอบของ
ผู๎อำนวยการท๎องถิ่นหลายคน ผู๎อำนวยการท๎องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช๎อำนาจหรือปฏิบัติหน๎าที่ไปพลางกํอนก็ได๎
แล๎วให๎แจ๎งผู๎อำนวยการท๎องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว
(4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ๎าพนักงานที่ประสบเหตุมี หน๎าที่ต๎องเข๎าดำเนินการ
เบื้องต๎นเพื่อระงับภัยนั้น แล๎วรีบรายงานให๎ผู๎อำนวยการท๎องถิ่นเพื่อสั่งการตํอไป และในกรณี จำเป็น อันไมํอาจ
หลี ก เลี่ ย งได๎ ให๎ เ จ๎ า พนั ก งานมี อ ำนาจดำเนิ น การใดเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคุ๎ ม ครองชี วิ ต หรื อ ปู อ งกั น
อันตรายที่จะเกิดแกํบุคคลได๎
(5) กรณีเจ๎าพนักงานจำเป็นต๎องเข๎าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูํใกล๎เคียงกับ บริเวณที่
เกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ทำการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให๎ ก ระทำได๎ ตํ อ เมื่ อ ได๎ ร๎ บ อนุ ญ าตจาก
เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล๎ ว เว๎นแตํไมํมีเจ๎าของหรือผูค๎รอบครองอยูํในเวลานั้น หรือเมื่อมี
ผู๎อำนวยการอยูํด๎วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให๎เกิดสาธารณภัยได๎งําย ให๎เจ๎าพนักงานมีอำนาจ สั่งให๎
เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองขนย๎ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักลําวได๎หากเจ๎าของหรือ ผู๎ครอบครอง
ไมํปฏิบัติตามคำสั่ง ให๎เจ๎าพนักงานมีอำนาจขนย๎ายทรัพย์สินนั้นได๎ตามความจำเป็น แกํการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ๎าพน๎กงานไมํต๎องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลําว
(7) ให๎ผู๎อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทำบัญชี
รายชื่อผู๎ประสบภัยและทรัพย์สินที่ เสียหายไว๎เป็นหลักฐาน พร๎อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให๎ผู๎ประสบภัยไว๎เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 หลักการปฏิบัติ
(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให๎เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าพนักงาน และอาสาสมัครตํางๆ ที่มารํวมปฏิบัติงานเข๎ารายงานตัวที่ศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบล
จรเข้สามพัน ในพื้นที่ที่เกิดภัย กํอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ
(2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก เน๎ น การค๎ น หาผู๎ ร อดชี วิ ต
การรักษาพยาบาลผู๎บาดเจ็บ น้าดื่ม อาหารปรุงสาเร็จ เสื้อผ๎า ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน๎นการค๎นหาผู๎รอดชีวิต
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้าดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว
(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน๎นการค๎นหาผู๎รอดชีวิต
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต๎น เงินชดเชย การค๎นหาทรัพย์สินและ
ข๎อมูลการให๎ความชํวยเหลือ ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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(2.4) การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาหลั ง ระยะ ๗๒ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง ๓ วั น
ขึ้นไป) ให๎พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค๎นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน๎นการชํวยเหลือชีวิตคนกํอน ตามด๎วย
ทรัพย์สิน พร๎อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกาลังพลเพื่อให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่อง ฯลฯ
๔.3.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นอยํางเป็นระบบ โดยกาหนดโครงสร๎างองค์กร ข๎อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่ง
การ และการใช๎แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให๎การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) การรับแจ๎งเหตุและการรายงาน
ให๎ผู๎รับผิดชอบจัดทารายงานข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด๎านสถานการณ์สาธารณภัย
ด๎านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ และด๎านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยคานึงถึง
ความถูกต๎อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให๎ชุมชน/หมูํบ๎านสารวจความเสียหายและความต๎องการเบื้องต๎น ตามแบบ
รายงานเหตุดํวนสาธารณภัย แล๎วรายงานตํอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
(๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังตํอไปนี้
(๒.๑) นาข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
(๒.๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน๎อยที่สุด
(๒.๓) มี การคาดการณ์ เพิ่มเติมในเรื่ องปัจจัยความเสี่ ยงที่เพิ่ มขึ้น การขอรั บการ
สนับสนุนเพิ่มเติม
(๒.๔) การจั ดการข๎ อ มูล ให๎ หั ว หน๎ าที มเป็น ผู๎ น าในการสอบถามส ารวจข๎อ มู ล
สถานที่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น อั น ตรายตํ อ นั ก กู๎ ภั ย พร๎ อ มทั้ ง บั น ทึ ก วั น เวลา ชื่ อ ที่ อ ยูํ ผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล และรายงานข๎ อ มู ล
ให๎ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ทราบ มีการบรรยายสรุปให๎ลูกทีมทราบ กาหนดพื้นที่
อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตํางๆ ได๎แกํ แก๏ส ไฟฟูา ประปา เป็นต๎น ซึ่งเป็น
อันตรายตํอนักกู๎ภัย
(๒.๕) การสั่ ง การ ผู๎ สั่ ง การต๎ อ งเป็ น คนเดี ย วที่ ส ามารถชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ไ ด๎
การสั่งการต๎องชัดเจน ไมํคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน๎าหนํวยหรือผู๎ควบคุมชุดปฏิบัติการต๎อง
รายงานตัว ตํอผู๎อยูํในเหตุการณ์ และตํอผู๎บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกํอนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ
(๒.๖) การรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ ปัญหาอุปสรรคข๎อขัดข๎อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขและนาข๎อเสนอแนะมาวิเคราะห์
(๔) การค๎นหาและชํวยชีวิต
- กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห๎ามไมํให๎ผู๎ที่ไมํมีหน๎าที่และความรับผิดชอบ
เข๎าพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกาลังเข๎าปฏิบัติการค๎นหาชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยเร็ ว โดยสั่งใช๎หนํวย
กู๎ชีพกู๎ภัยเข๎าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร๎อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จาเป็นในการกู๎ชีพกู๎ภัย
- กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช๎ในการกู๎ภัย
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ตารางที่ ๔-๑ : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ลาดับที่
๑

การปฏิบัติ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1)

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ

๒

๓

๔

035-528377 ตํอ
103
ส่วนอานวยการ สานักปลัดเทศบาล

รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
จั ด เตรี ย มเจ๎ า หน๎ า ที่ เ พื่ อ รั บ แจ๎ ง เหตุ แ ละรายงานสถานการณ์ ใ ห๎ ก อง (หนํวยสถานการณ์) นางกมลวรรณ ปุญสิริ
035-528377 ตํอ
อานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน และ
103
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอทราบเพื่อจะได๎เสนอ
ผู๎วําราชการจังหวัด/ผู๎อานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย และประกาศเขตพื้ น ที่ ก ารให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ฯ ตํ อ ไป
จนกวําสถานการณ์สิ้นสุด
ออกสารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข๎าสารวจพื้นที่ ส่วนอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
(หนํวยสถานการณ์) นางกมลวรรณ ปุญสิริ
และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย
035-528377 ตํอ
103
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสิ นใจ (หนํวยสถานการณ์) นางกมลวรรณ ปุญสิริ
035-528377 ตํอ
แก๎ปัญหา โดยพิ จารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
103
ประชาชนผู๎ที่จะได๎รับ ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโน๎มการเกิดภัยซ้าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ๎อน เพื่อกาหนดแนวทางการตอบโต๎และการแจ๎งเตือนภัย

๕

บริหารจัดการข๎อมูลขําวสารในภาวะฉุกเฉินอยํางถูกต๎อง ชัดเจน และเป็นระบบ

๖

แจ้งเตือนประชาชน
(๑) ตรวจสอบข๎ อ มู ล ยื น ยั น ความถู ก ต๎ อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย จาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกแหลํง กํอนแจ๎งเตือนผํานชํองทางการสื่อสารทุกชนิด
(๒) ดาเนินการแจ๎งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข๎างเคียง
โดยสื่อ ขํายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยูํของชุ มชน เชํน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขําว หอเตือนภัย โทรโขํง เป็นต๎น

เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ นางสาวญานิศา บุญยเกตุ
035-528377 ตํอ
103
ส่วนอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
นางสาวญานิศา บุญยเกตุ

035-528377 ตํอ
103
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ลาดับที่

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

การปฏิบัติ
(๓) ข๎อมูลการแจ๎งเตือนภัยต๎องชัดเจนทันเวลาถูกต๎องและเข๎าใจงํายบํงบอก
ถึงอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินวิธีการปฏิบัติของประชาชน
รวมทั้งวิธีการแจ๎งเหตุโดยต๎องแจ๎งเตือนจนกวําสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
(๔) ในกรณี เ กิ ด ไฟฟู า ดั บ การสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ไมํสามารถใช๎ได๎ ให๎ใช๎สัญลักษณ์การเตือนภัย เชํน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได๎มีการซักซ๎อมความเข๎าใจกับประชาชนไว๎แล๎ว เป็นต๎น
อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล๎จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู๎อยูํอาศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอัน ตราย โดยอพยพเฉพาะเทําที่จาเป็นแกํการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พร๎ อ มทั้ ง รายงานผู๎ อ านวยการท๎ อ งถิ่ น ผู๎ อ านวยการอ าเภอ
ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข๎อ ๔.๗
กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็ น พื้ น ที่ เ ตรี ย มปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อใช๎ เ ป็น สถานที่ จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)
ที่ได๎มาและพร๎อมใช๎ เพื่อรอการสั่งใช๎ทรัพยากร
การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
รวบรวม จั ดหาทรั พยากร ทั้ง กาลั งคน วัส ดุ อุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจัก ร
ให๎พร๎อมใช๎ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการในพื้นที่
ประสบภัย

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
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กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ ออกเป็น............. ส่วนปฏิบัติการ
โซน ประกอบด๎วย
โซนที่ ๑ ประกอบด๎วย หมูํ 1,2,13 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 1 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๒ ประกอบด๎วย หมูํ 4,5,6 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 5 รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๓ ประกอบด๎วย หมูํ 3,7,8,9,10,11,12 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 3
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ ๔ ประกอบด๎วย หมูํ 14,15 มีผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 15 รับผิดชอบพื้นที่
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได๎ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่

สานักปลัดเทศบาล

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
ส่วนปฏิบัติการ
สั่ ง ให๎ ห นํ ว ยกู๎ ชี พ กู๎ ภั ย เข๎ า ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ไมํให๎ลุกลามขยายตัวให๎เจ๎าหน๎าที่ เจ๎าพนักงาน และอาสาสมัคร
ตํางๆ ที่มารํวมปฏิบัติงานเข๎ารายงานตัวที่ศูนย์ป ฏิบัติการฉุกเฉิน ทต.จรเข๎
สามพัน กํอนรับมอบภารกิจและพื้น ที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเข๎าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย
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แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๓๕

ลาดับที่

การปฏิบัติ

๑๒

การเผชิญเหตุ
(๑) การปฏิบั ติ การระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให๎ ค วามส าคั ญในการค๎นหา
ผู๎รอดชีวิตเป็น ลาดับแรก ตํอด๎ว ยการรักษาพยาบาลผู๎บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห๎ามมิให๎ผู๎ที่ไมํมีหน๎าที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข๎องเข๎าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด
(๑.๒) สนธิกาลั งเข๎าปฏิบัติการค๎นหาชํวยเหลือผู๎ ประสบภัยโดยเร็ว
ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการให๎หนํว ยกู๎ชีพกู๎ภัยที่มีศักยภาพเข๎าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จาเป็นในการกู๎ชีพกู๎ภัย เข๎าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจาเป็นของ
สถานการณ์ภัย
(๑.๒.๔) กรณี พื้ น ที่ ใ ดเป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไมํ ส ามารถเข๎ า พื้ น ที่
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได๎ ให๎ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหนํว ยงานทหารหรื อตารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล๎ เคียงเพื่อชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัยอยํางเรํงดํวน
(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแกํผู๎ประสบภัยที่บ๎านเรือน
เสี ย หายอยํ า งเรํ งดํว นเป็ น ล าดับ แรก และจัดระเบี ยบศู นย์พั กพิง ชั่ว คราว
พร๎อมทั้งลงทะเบียนผู๎อพยพ
(๑.๒.๖) ระดมก าลั ง แพทย์ แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพประจาตาบลใกล๎เคียง เข๎าชํวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย
(๑.๒.๗) กรณี โ ครงสร๎ า งพื้ น ฐานได๎ รั บ ความเสี ย หายให๎ เ รํ ง
ซํอมแซมเส๎น ทางคมนาคม ระบบสื่ อสาร ไฟฟูา และประปา แล๎ วแตํกรณี
ให๎ ส ามารถใช๎การได๎ห รื อจั ดทาระบบส ารองเพื่อให๎ ชุด ปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได๎
(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาเร็จ น้าดื่ม เครื่องยังชีพที่จาเป็นให๎แกํประชาชนและเจ๎าหน๎าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให๎เพียงพอและทั่วถึง

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
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(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให๎ความสาคัญใน
การค๎ น หาผู๎ ร อดชี วิต และทรั พ ย์ สิ น การสื บ หาญาติ การจั ดตั้ งศู นย์ พัก พิ ง
ชั่ว คราว การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ อาหาร น้ าดื่ ม ยารัก ษาโรค
เครื่องครัว ข๎อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) สารวจความต๎องการของผู๎ประสบภัยในเบื้องต๎น เพื่อกาหนด
มาตรการชํ ว ยเหลื อ อยํ า งตํ อ เนื่ อ งในชํ ว งระหวํ า งเกิ ด ภั ย และจั ด ท าบั ญ ชี
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๓๖

ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)

การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
(๒.๒) จัดเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์
ที่จาเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสารองให๎เพียงพอ
(๒.๓) จั ดสํ ง ปั จ จั ย สี่ ที่ จ าเป็ น ตํ อ การดารงชี วิต เชํ น อาหาร น้าดื่ ม
เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค เป็นต๎น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๔) ตรวจสอบเส๎ น ทางคมนาคมที่ ไ ด๎ รั บ ความเสี ย หายจาก
สาธารณภั ย พร๎ อ มทั้ ง ติ ด ปู า ยเตื อ น หรื อ วางแผนปิ ด กั้ น ชํ อ งทางจราจร
ให๎ประชาชนผู๎ใช๎เส๎นทางทราบ จัดเจ๎าหน๎าที่ตารวจหรืออาสาสมัครอานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย
(๒.๕) รักษาความสงบเรียบร๎อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว
(๒.๖) ตั้งศูนย์ ข๎อมูลผู๎ ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหลํงข๎อมูล
ในการติดตํอประสานงานให๎ประชาชนสามารถสอบถามข๎อมูลผู๎บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได๎
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให๎ความสาคัญ
กับการค๎นหาผู๎รอดชีวิตอยํางตํอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสื บ หาญาติ การรั ก ษาพยาบาล การจั ด การศพ การสงเคราะห์
เบื้องต๎น อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค๎นหาทรัพย์สิน และ
ข๎อมูลการให๎ความชํวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) กรณีมีผู๎เสียชีวิตจานวนมากให๎จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู๎แชํศพ) พร๎อมทั้งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต๎น บันทึกข๎อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข๎อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(๓.๒) การจั ด หนํ ว ยบริ ก ารประกั น สั ง คมเคลื่ อ นที่ แ ละให๎ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์
(๓.๓) การประเมินสถานการณ์ภัยอยํางใกล๎ ชิด ตลอดจนประสาน
การชํวยเหลือ รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ประสานรับข๎อมูลความเสียหายเบื้องต๎น
ความต๎องการเบื้องต๎น
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให๎พิจารณาสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารค๎ น หาระยะ ๒๔ ชั่ ว โมงแรก (๑ วั น ) เป็ น ล าดั บ แรกกํ อ น
การปฏิบัติการค๎นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค๎นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลาดับ โดยเน๎นการชํวยเหลือ
ชี วิ ต คนกํ อ น ตามด๎ ว ยทรั พ ย์ สิ น พร๎ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให๎
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนการสั บ เปลี่ ย นก าลั ง พลเพื่ อ ให๎ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๓๗

ลาดับที่
๑๓
๑๔

๑๕

๑๖

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ปกปูองสถานที่สาคัญ เชํน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลํง ส่วนปฏิบัติการ สานักปลัด
โบราณสถาน (ถ๎ามี) เป็นต๎น และปกปูองระบบสาธารณูปโภค เชํน ระบบ
กองชําง
ไฟฟูา ระบบประปา เป็นต๎น
035-528377
การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)
ส่วนปฏิบัติการ สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
รายละเอียดตามข๎อ 4.๑๐
035-528377 ตํอ
103
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่วนปฏิบัติการ สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
สงเคราะห์ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและจัดสํงปัจจัยสี่ที่จาเป็นตํอการดารงชีวิต เชํน
035-528377 ตํอ
อาหาร น้าดื่ม และเครื่องนุํงหํม เป็นต๎น ไปยังพื้นที่ประสบภัย
103
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย ส่วนปฏิบัติการ สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพื้นทีส่ ารวจและจัดทาข๎อมูลความต๎องการของ
035-528377 ตํอ
ผู๎ประสบภัยในเบื้ องต๎น และรายงานให๎อาเภอเพื่อ ประกอบการร๎องขอการ
103
สนั บสนุน และน าไปกาหนดเป็ นมาตรการและแนวทางในการชํวยเหลือ เชํน
กองชําง
ความชํวยเหลือ ด๎านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
นายไพศาล
กาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต๎น
สิทธิธัญญาศิลป์
035/528377 ตํอ
106

๑๗

๑๘

๑๙

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ทาหน๎าที่ประสานข๎อมูลขําวสารสาธารณะที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์
การจัดการเหตุฉุกเฉิน เป็นผู๎ปฏิบัติการหลักด๎านการติดตํอสาหรับสื่อขําวสารทุก
ประเภทที่ได๎รับการกลั่นกรอง และรับรองข๎อมูล เพื่อกระจายข๎อมูลขําวสาร
ให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และตํอเนื่อง
- กรณีมีผู๎เสียชีวิตจานวนมาก จัดให๎มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให๎เป็นไปตาม ส่วนปฏิบตั ิการ
อานาจหน๎ าที่การปฏิบั ติของส านั กงานตารวจแหํ งชาติ และหรือ ตามบันทึ ก
ข๎อตกลงระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
- ก าหนดให๎ มี สถานที่ รองรั บศพ เก็ บรั กษาศพ (วั ด และตู๎ แ ชํ ศ พ) และการ
เคลื่อนย๎ายศพ หรือนาศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข๎องอยํางเป็นระบบ
เมื่ อสาธารณภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ นที่ ยุ ติ แล๎ ว ให๎ ผู๎ อ านวยการท๎ องถิ่ นรายงาน ส่วนอานวยการ
สถานการณ์สาธารณภัยให๎ผู๎อานวยการอาเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล๎ว ให๎ดาเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยํางปลอดภัย

สานักปลัด
น.ส.ญานิศา บุญยเกตุ
035-528377 ตํอ
103

โรงพยาบาลอูํทอง
รพ.สต.ในพื้นที่

สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ

035-528377 ตํอ
103
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๓๘

ลาดับที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

๒๐

อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได๎รับแจ๎งขําวการยกเลิก
ส่วนปฏิบัติการ
สถานการณ์สาธารณภัยอยํางชัดเจน ให๎ผู๎นาชุมชนหรือกลุํมผู๎นาอพยพรีบแจ๎ง
ผู๎อพยพเพื่อเตรียมความพร๎อมในการอพยพกลับไปสูํที่อยูํอาศัยตํอไป โดยจัด
ระเบียบและลาดับกํอนหลังการอพยพกลับ พร๎อมทั้งประสานงานกับ
เจ๎าหน๎าที่ที่ดาเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ

๒๑

หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้าซ๎อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให๎ร๎องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ข๎ า งเคี ย งหรื อ อ าเภอให๎ ป ระสานขอรั บ การ
สนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.
ข๎างเคียง) และกองอานวยการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอเพื่อ
ดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป

เจ้าหน้าที่
ประสานการ
ปฏิบัติ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
035-528377 ตํอ
103
กองชําง
นายสุวิทย์ แจํมจารัส
035/528377 ตํอ
106
สานักปลัดเทศบาล
นางกมลวรรณ ปุญสิริ
035-528377 ตํอ
103

หมายเหตุ : การกาหนดสํวนงานที่รับผิ ดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่ภายในโครงสร๎างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชี่อ อปท.) โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และ
ความยืดหยุํนของโครงสร๎างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
เตรี ย มความพร๎ อ มด๎ านระบบและเครื่ องมือ สื่ อ สาร (กอปภ.เทศบาลตาบลจรเข๎ ส ามพั น )
มอบหมายให๎ นายแมน บุญอินทร์ หัวหน๎าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ เป็นผู้กากับดูแลและใช๎งานความถี่
วิทยุ 162.475 MHz เพื่อใช๎เป็นความถี่วิทยุกลางสาหรับติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานของสํวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สาหรับการประสานงาน ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการ
อื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมํปกติ โดยกาหนดให๎ นายทองใส เทศนุ๎ย ปลัดเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช๎งานภายใน เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
๔.4.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ สารและจั ด ให๎ มี ร ะบบสื่ อ สารหลั ก ระบบสื่ อ สารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็นให๎ใช๎งานได๎ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให๎สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลําวกับหนํวยงานอื่น
ได๎ตามปกติโดยเร็วอยํางทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) ใช๎โครงขํายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหนํวยงานหลัก
หนํวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได๎แกํ สานักปลัดเทศบาลตาบล
จรเข๎สามพัน หมายเลขโทรศัพท์ 035-528377 ตํอ 103 โทรสาร 035-528377 ตํอ 109
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๓๙

๔.4.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได๎แกํ
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหนํวยงาน
ความมั่นคง

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร

-

162.200

035-551001

035-551001

-

156.050

035-551100

035-551100

-

162.575

035-552997

035-552997

หมาย
เหตุ

อ.อูํทอง
2

สถานีตารวจ
อูํทอง

3

ฝุายปูองกัน
ทต.ท๎าวอูํทอง

4

กู๎ภัยจักร
นารายณ์อูํทอง

-

151.940

035-564888

035-564888

5

รพ.อูํทอง

-

165.775

035-551422

035-551422
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๔๐

กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
โทรศัพท์ 035-551001
โทรสาร 035-551001

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
โทรศัพท์ 035-564024
โทรสาร 035-564024
สายดํวน ๑๖๖๙

กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
 โทรศัพท์ 035-536067 - 8
 โทรสาร 035-536067-8

กองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทต.จรเข้สามพัน
โทรศัพท์ 035-528377 ตํอ 103
โทรศัพท์/โทรสาร 035-528377 ตํอ 109
ความถี่วิทยุ 162.475 MHz

การไฟฟูาภูมิภาค
สาขาย่อยอู่ทอง
โทรศัพท์ 035-553036

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาอู่ทอง
โทรศัพท์ 035-551905

องค์กรภาคเอกชน
หน่วยกู้ภัยจักรนารายณ์
โทรศัพท์ 035-564888
มือถือ
กองอานวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ทต.ท้าวอู่ทอง
โทรศัพท์ 035-552997

สถานีตารวจภูธร
อู่ทอง
โทรศัพท์
035-551100

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
๔.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
เป็นระบบและกระบวนการกระจายข๎อมูลขําวสารที่เกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให๎
สํวนราชการและประชาชนได๎รับรู๎และเข๎าใจสถานการณ์ โดยผํานชํองทางการสื่อสารที่กาหนดไว๎ เชํน โทรทัศน์
วิทยุ หอกระจายขําว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อให๎ประชาชนรับทราบ เข๎าใจในสถานการณ์ที่ถูกต๎องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให๎ฝุายประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน เป็นหนํวยงานหลัก ดาเนินการ ดังนี้
๔.5.๑ จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลประชาสัมพันธ์รํวม (Join Information Center : JIC) เพื่อทาหน๎าที่ประสาน
ข๎อมูลขําวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยูํใกล๎ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดตํอ สาหรับสื่อ
ขําวสารทุกประเภทที่ได๎รับ การกลั่นกรอง และรับรองข๎อมูล เพื่อกระจายข๎อมูลขําวสารให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน และตํอเนื่อง โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลขําวสารสาธารณะควรต๎องเข๎ามาอยูํรวมกันในศูนย์ประสาน
ข๎อมูลรํวม
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๔๑

๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต๎องของข๎อมูลการเกิดภัยจากกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นาชุมชน
อาสาสมัครแจ๎งเตือนภัย กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกํอนแจ๎งเตือนภัยผํานชํองทางการสื่อสารทุกชนิด
๔.5.๓ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต๎อง และเข๎าใจงําย เป็นข๎อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่กาลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได๎แกํ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพื้นที่
การปกครอง ชํวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไมํ และประชาชนต๎องปฏิบัติอยํางไร หรือต๎องมีการ
อพยพหรือไมํ รวมทั้งวิธีการแจ๎งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและ
พื้ น ที่ ข๎ า งเคี ย ง โดยสื่ อ ขํ ายการสื่ อ สาร เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ก ารเตื อนภั ย ที่ มี อ ยูํ ของชุ ม ชน เชํ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน
หอกระจายขําว หอเตือนภัย โทรโขํง เป็นต๎น
๔.5.๔ จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบในการให๎ข๎อมูลเทําที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน บัญชาการเหตุการณ์แกํสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟัง
ข๎อคิดเห็ น ข๎อมูล ข๎อเรี ย กร๎ องของประชาชนที่ได๎รั บผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือ จากการปฏิบัติของ
เจ๎าหน๎าที่
๔.5.๕ กรณีที่มีขําวเชิงลบ ให๎แจ๎งข๎อมูลขําวสาร และชี้แจงข๎อเท็จจริงให๎สาธารณชนทราบ
๔.6 การอพยพ
เมื่อเกิดหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูํในเขตพื้นที่นั้น จะเป็น
อัน ตราย ให๎ ผู๎ มี อานาจตามมาตรา ๒๘ แหํ ง พระราชบั ญญั ติปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผู๎บัญชาการ ผู๎อานวยการ และเจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับมอบหมาย) มีอานาจสั่งอพยพผู๎ซึ่งอยูํในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่อยํางเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให๎ดาเนินการอพยพไมํต่ากวํา ๑๒ ชั่วโมงกํอนเกิดสาธารณภัย และจัดให๎มีกาลัง
เจ๎าหน๎าที่เข๎ารักษาความสงบเรียบร๎ อย เพื่อปูองกันทรัพย์สินของประชาชน ให๎ผู๎นาชุมชนและหนํวยงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขตเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน กาหนดให๎นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ในฐานะผู๎อานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ในฐานะผู๎ชํวยผู๎อานวยการท๎องถิ่น เป็นผู๎ชํวย
(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูํบ๎าน กาหนดให๎ผู๎ใหญํบ๎านแตํละหมูํบ๎านควบคุม
กากับ ดู แล การอพยพประชาชนออกจากพื้ นที่ประสบภัย ตามคาสั่ งของผู๎ อานวยการท๎ องถิ่น โดยมี ผู๎ ชํว ย
ผู๎ใหญํบ๎านเป็นผู๎ชํวย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต๎องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี
ตาบลจรเข๎สามพัน ในฐานะผู๎อานวยการท๎องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 035-528377
๔.6.๒ เมื่อได๎รับข๎อมูลขําวสารแจ๎งเตือน ประชาชนต๎องปฏิบัติตามข๎อสั่งการของผู๎อานวยการ
ท๎องถิ่น โดยเตรียมตัวไว๎ให๎พร๎อมสาหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีคํา เงินสด เอกสารสาคัญ ของใช๎
จาเป็นสํวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้าดื่ม เทําที่จาเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให๎อยูํในความสงบ
กํอนออกจากบ๎ านเรือนให๎ น ากระเป๋ าที่จัดเตรียมไว๎ติดตัว ไป ปิดบ๎านเรือนให๎มิดชิดที่สุ ดเทําที่จะทาได๎ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจาชุมชนโดยเร็ว
๔.6.๓ หนํ วยอพยพ ต๎องศึกษาเส๎ นทางที่จะเข๎าสูํ พื้นที่เปูาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสาหรับการอพยพให๎พร๎อมปฏิบัติหน๎าที่ อยูํตลอดเวลา รวมทั้งติดตํอประสานงานกับผู๎นาชุมชนหรือ
ผู๎นาหมูํบ๎านทุกระยะ ประชาสัมพัน ธ์ให๎คาแนะนาในขั้นตอนการอพยพตํอผู๎อพยพ พร๎อมทั้งจัดระเบียบและ
จั ด แบํ ง ประเภทของบุ ค คลตามล าดับ ความเรํ ง ดํ ว น เชํ น ผู๎ ปุ ว ยทุ พ ลภาพ คนพิก าร คนชรา เด็ ก และสตรี
ตามลาดับ ซึ่งเป็นกลุํมเปราะบาง และดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กาหนดไว๎
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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๔.6.๔ จัดเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ๎านเรือนของผู๎อพยพ และควรประสาน
เจ๎าหน๎าที่ตารวจในท๎องที่เพื่อจัดสํงกาลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ๎านเรือนผู๎อพยพเป็นระยะ
แตํถ๎าสถานการณ์ลํอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน๎าที่โดยเด็ดขาด แตํถ๎าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได๎
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล๎วควรนาข๎อมูลกลับมารายงานให๎ผู๎อพยพทราบโดยทันที เพื่อปูองกันมิให๎ ผู๎อพยพ
เกิดความกังวลตํอความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
๔.6.๕ ให๎หนํวยงานอพยพอานวยความสะดวกด๎านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ
บริการอาหารและน้าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให๎ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดสํวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยํางทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่องจากสื่อทุก
ชํองทางรวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนาข๎อมูลขําวสารดังกลําวแจ๎งให๎ผู๎อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให๎ผู๎อพยพ
คลายความวิตกกังวล
๔.7 การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต๎น และระยะกลางให๎ได๎ผลดี
จาเป็นต๎องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ได๎แกํ
(๑) การดูแลด๎านความปลอดภัย
(๒) การจัดการด๎านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยูํ ให๎มีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปูองกันโรคให๎เป็นไปอยํางทั่วถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตรํวมกันเพื่อทาให๎มีสุขภาพจิตที่ดี
(๕) การรวมกลุํมเป็นแหลํงเดียวกันเพื่อติดตํอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ให๎ กองสวัส ดิการและสั งคมหรือกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล๎ อม (กรณีเทศบาล) หรือสํ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม (กรณีองค์การบริหารสํวนตาบล) เป็นหนํวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่ว คราว และประสานงานที่เกี่ย วข๎ องในการสนับสนุ นยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่ อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิง ชั่วคราว โดยให๎คานึงถึงแนวทางที่ในการชํวยเหลือกลุํมเปราะเป็น
สาคัญ
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หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(กานัน / ผู๎ใหญํบ๎าน / ประธานชุมชน)

ฝุายอานวยการร่วม
(หัวหน๎าฝุายแตํละฝุาย เชํน ประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร๎อย)

บทบาทหน้าที่
๑. อานวยการและบริหารจัดการตํางๆ เชํน
จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู๎ ป ระสบภั ย ของชุ ม ชน
ประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย์
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจํ ายอาหาร ระบบสุ ข าภิ บ าลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต๎น
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราวของ
ชุมชนให๎เป็นระเบียบและเป็นระบบ
๓. จั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช๎ ที่
จ าเป็ น แกํ ก ารด ารงชี วิ ต ขณะที่ อ าศั ย อยูํ ใ น
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร๎อย
๕. จั ด พาหนะในการขนสํ ง เชํ น สิ่ ง ของ
ผู๎ ปุ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู๎ เ จ็ บ ปุ ว ย ต๎ อ ง ไ ป สํ ง
โรงพยาบาล เป็นต๎น
๖. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง /
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

ฝุายปฏิบัติการ
(หัวหน๎าฝุายแตํละฝุาย เชํน บรรเทาทุกข์
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหน้าที่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต๎นด๎านปัจจัยสี่ คือ
ที่อยูํอาศัย อาหาร เครื่องนุํงหํม และยา
รักษาโรค
๒. ชํ ว ยเหลื อ ด๎ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให๎ แ กํ
ผู๎ประสบภัยในชุมชน/หมูํบ๎าน
๓. ประสานกั บ ผู๎ ป ระสบภั ย ที่ ต๎ อ งการ
ความชํวยเหลือ

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
หมายเหตุ : สามารถปรับได๎ตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๔๔

๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage
and Need Assessment : DANA)
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน จะประเมินความ
เสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทาทันทีภายหลังมีเหตุการณ์
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบครําวๆ ในการให๎ความ
ชํวยเหลือเบื้องต๎น เพื่อให๎ทันตํอความต๎องการในภาวะฉุกเฉิน ลาดับความสาคัญกํอน – กลัง และรวบรวมข๎อมูล
ความต๎องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จาเป็นทุกๆ ด๎านทั้งผู๎ประสบภัย โครงสร๎างพื้นฐาน
สิ่งแวดล๎อม
๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดาเนินการทันที เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยํางน๎อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับการเข๎าถึงพื้นที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลคําความเสียหายทางกายภาพ โครงสร๎างทางสังคม ประมาณการด๎านการเงินและวัสดุอุปกรณ์
ที่จะต๎องใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือและความตํอเนื่อง ทั้งนี้ จาเป็นจะต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญในแตํละสาขาดาเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต๎องการในแตํละด๎าน
เมื่อประเมิน ความเสี ยหายและทราบความต๎องการความชํวยเหลือแล๎ว ให๎ นาข๎อมูล
ที่ได๎มาทาการวิเคราะห์ความสามารถของผู๎ประสบภัยในการตอบโต๎สถานการณ์ฉุกเฉินด๎วยตนเองและจัดทา
รายงานสรุ ป เสนอผู๎ อานวยการท๎องถิ่น เพื่อบริห ารจัดการทรัพยากรที่มีอยูํให๎ เกิดความเสมอภาคและทั่ว ถึง
รวมถึงการขอรับความต๎องการความชํวยเหลือเพิ่มเติมจากหนํวยงานภายนอก เชํน ความชํวยเหลือด๎านอาหาร
น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ความชํวยเหลือด๎านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต๎น
ตารางที่ ๔-2 : การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and
Need Assessment : DANA)
ระยะที่ 0
เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน
เตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดภัย

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบเบื้องต้น: การประเมินแบบรวดเร็ว
(rapid assessment)

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบและการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์: การประเมินแบบ
ละเอียด(detailed assessment)

ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จาเป็น
ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมพร๎อมสาหรับ การประเมิ น เบื้อ งต๎ น :เป็ น การประเมิ น แบบ
ครํ า วๆ ในการให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต๎ น
การประสานการประเมิน : เพื่ อ ให๎ ทั น ตํ อ ความต๎ อ งการในภาวะฉุ ก เฉิ น
ล าดั บ ความส าคั ญ กํ อ น – กลั ง และรวบรวม
การเตรียมข๎อมูลทั่วไป
ข๎อมูลความต๎องการ สิ่ งที่ ควรปฏิบั ติหลังจาก
(บทที่ ๑)
เกิดภัย ด๎านทั้งผู๎ประสบภัย โครงสร๎างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล๎อม

ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห์
ประเมินระยะเรํงดํวน : เป็นการระบุมูลคํา
ความเสี ย หายทางกายภาพ โครงสร๎ า งทาง
สั ง คม ประมาณการด๎ า นการเงิ น และวั ส ดุ
อุปกรณ์ ที่จะต๎องใช๎ในการให๎ความชํวยเหลือ
และความตํ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ จ าเป็ น จะต๎ อ งใช๎
ผู๎เชี่ยวชาญในแตํละสาขาดาเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต๎องการในแตํละด๎าน

ทั้งนี้ ตั วอยํ างแนวทางปฏิ บั ติ ในการประเมิ นความเสี ยหายและความต๎ องการความชํ วยเหลื อ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัว อยําง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้ นต๎น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัว อยํา ง) แบบประเมิน
ความเสียหายและความต๎องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค
หากกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลต าบลจรเข๎ ส ามพั น
พิจารณาเห็นวํา มีความจาเป็นต๎องจัดให๎มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย
ให๎ดาเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้
(๑) ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี วํา ด๎ ว ยการรับ บริจ าคและการให๎ ค วามชํว ยเหลื อ
ผู๎ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวําด๎วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎ของ
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู๎เดือดร๎อน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเรี่ยไรของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วํา ด๎ ว ยการรั บ เงิ น หรื อทรั พ ย์สิ น ที่ มี ผู๎ บ ริ จ าคให๎ ท าง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จํายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และกาหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค
๔.๑๐.๒ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน หารือรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการกาหนด
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจําย
เงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แกํผู๎ประสบสาธารณภัยอยํางเสมอภาค
๔.๑๐.๓ จัดทาบัญชีการรับ-จําย สิ่งของบริจาคไว๎เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข๎อมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีที่ บุ คคล หนํว ยงาน หรือ องค์ก รใดจั ดตั้งศู น ย์รับ บริจาคเพื่อ ชํว ยเหลื อผู๎ ประสบ
สาธารณภัย หากบุคคล หนํ วยงาน หรือองค์กรนั้นไมํได๎รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอานวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ให๎บุคคล หนํวยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายใน
การขนย๎ายและสํงมอบสิ่งของบริจาค
๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย
(๑) ให๎ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ สาธารณภัย อยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่อง
พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อมูลจากทุกแหลํงจนแนํใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวําสถานการณ์คลี่คลายกลับสูํ
ภาวะปกติแล๎ว ให๎ผู๎อานวยการท๎องถิ่น รายงานข๎อมูลให๎ผู๎อานวยการอาเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่
(๒) เมื่อได๎รับการยืนยันอยํางชัดเจนจากผู๎อานวยการท๎องถิ่น ให๎ประกาศยุติสถานการณ์
วําสาธารณภัยได๎สิ้นสุดลงแล๎ว ให๎แจ๎งข๎อมูลดังกลําวให๎ผู๎อพยพทราบเพื่อเตรียมพร๎อมในการอพยพกลับสูํ พื้นที่
อาศัยของตนเองตํอไป
(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ให๎สํงมอบ
ภารกิจที่ต๎องดาเนินการตํอให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนํวยงานนั้นตํอไป เพื่อความตํอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน
๔.๑1 การอพยพกลับ
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เมื่อประชาชนได๎รับแจ๎งขําวการยกเลิกสถานการณ์ส าธารณภัย อยํางชัดเจน ให๎ผู๎นา
ชุมชนหรื อผู๎ น ากลุํ ม อพยพรี บ แจ๎ งผู๎ อ พยพเพื่ อเตรีย มความพร๎อ มส าหรั บ การอพยพกลั บ และรอรับ การแจ๎ ง
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลาดับกํอนหลัง ของการอพยพกลับ อยํางเป็นระบบไปสูํ พื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พร๎อมทั้งประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ
๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให๎ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แบํงประเภทของสํวนราชการและ
องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ที่จ ะอพยพมาอยูํในพื้นที่ปลอดภัย ตามล าดับและความจาเป็นเรํงดํวน พร๎อมทั้ง
กาหนดพื้นที่รองรับการอพยพสํวนราชการ ครอบครัว สํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎ลํวงหน๎า
โดยการดาเนินการอพยพให๎เป็นไปตามแผนอพยพสํวนราชการ เพื่อให๎สามารถบริการประชาชนได๎ตามปกติ
๔.๑3 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) ผู๎อานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตํอหรือใกล๎เคียงมีหน๎าที่สนับสนุน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกํผู๎อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตํอ
หรือใกล๎เคียงนั้น
(2) กรณีผู๎อำนวยการท๎องถิ่นมีความจำเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือจาก เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ หรือหนํ วยงานของรัฐ ที่อยูํน อกเขตขององค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่นแหํ ง พื้นที่ ของตน ให๎ แจ๎งให๎
ผู๎อำนวยการอำเภอ หรือผู๎อำนวยการจังหวัดแลว๎แตํกรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตํอไป
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บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรื อ ได๎ ผํ า นพ๎ น ไปแล๎ ว เพื่ อ ปรั บ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การด ารงชี วิ ต และสภาวะวิ ถี
ความเป็นอยูํของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให๎กลับสูํสภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูํการสร๎างใหมํให๎ดีกวําและ
ปลอดภัยกวําเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนาเอาปัจจัยตํางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข๎ามาชํวย
ในการฟื้น ฟู ซึ่ง หมายรวมถึง การซํอ มสร๎า ง (Reconstruction) และการฟื้น สภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสาคัญของการฟื้นฟู ได๎แกํ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให๎การดารงชีวิตกลับเข๎าสูํ
ภาวะปกติ โดยไมํจาเป็นต๎องพึ่งพิงความชํวยเหลือจากภายนอกแตํเพียงอยํางเดียว
ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีสํวนรํวมในขั้นตอนตํางๆ ที่จะดาเนินการ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ ภั ย ในการฟื้ น คื น สภาพและการสร้ า งใหม่ เ สมอ เพื่ อ ไมํ ใ ห๎
งบประมาณต๎องสูญเสียไปโดยเปลําประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งตํอไป

สร้ างใหม่ ให้ ดกี ว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ ๕-1 :

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.จรเข๎สามพัน จะดาเนินการหลังเกิดภัย
ดังนี้
๕.๑ สารวจความต๎องการของผู๎ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต๎นภายในพื้น ที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและ
วิ เ คราะห์ ค วามสามารถของผู๎ ป ระสบภั ย ในการตอบโต๎ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด๎ ว ยตนเอง ความต๎ อ งการ
ความชํวยเหลือเพิ่มเติมจากหนํวยงานภายนอก เชํน ความชํวยเหลือด๎านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล
สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต๎น รวมทั้งจัดทาฐานข๎อมูล การสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข๎อมูลใน
การฟื้นฟูและกาหนดกรอบแนวทางในการสร๎างคืนใหมํได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑.๑ ชุมชน/หมูํบ๎าน สารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์
ตํางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข๎อมูลการสารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข๎อมูลในการฟื้นฟูและ
กาหนดกรอบแนวทางในการสร๎างคืนใหมํได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒ ทต.จรเข๎ส ามพัน ส ารวจประเมิ นความจาเป็น ในการฟื้นฟูภ ายหลั งการเกิ ด
สาธารณภัย ดังนี้
(๑) ข๎อมูลพื้นฐานด๎านชุมชน เชํน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ข๎ อ มู ล ด๎ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การชํวยเหลือจากภายนอก
(๓) ข๎อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอํอนแอ
หรือความลํอแหลมตํอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๕.๑.๓ สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภ ายหลั งเหตุการณ์สาธารณภัย
ควรสารวจข๎อมูลดังตํอไปนี้
(๑) ข๎อมูลการฟื้นฟูผู๎ประสบภัย เชํน ด๎านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช๎ ที่พักพิง
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล๎อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู๎ (การชํวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยให๎คานึงถึงการฟื้นฟูกลุํมเปราะบาง (กลุํมเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู๎ปุวย และผู๎พิการ) ที่ได๎รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๒) ข๎อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เชํน ที่อยูํอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งกํอสร๎างตํางๆ การชลประทาน การขนสํง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต๎น
๕.๑.๔ กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทต.จรเข๎ ส ามพั น จั ด ตั้ ง
คณะทางานประสานกับชุมชน/หมูํบ๎าน ให๎ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให๎ความชํวยเหลือ และ
ความต๎องการเบื้องต๎นของผู๎ประสบภัยโดยเร็ว
๕.๑.๕ ดาเนินการฟื้นฟูโครงสร๎างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต๎น โดยงบประมาณที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให๎ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
๕.๑.๖ รายงานสรุ ป การประเมิ น ความเสี ย หายและแนวทางการฟื้ น ฟู ไ ปยั ง
กองอ านวยการปู อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและจั งหวั ด เพื่ อขอรั บ การสนั บ สนุ น ในการฟื้ น ฟู
ซํอมแซม และบูรณะโครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎รับความเสียหาย (คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
การประเมินความเสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือ จะต๎องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต๎องการของผู๎ที่ได๎รั บผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคานึงถึงปัจจัยด๎านตํางๆ เชํน อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู๎พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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๕.๒ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.จรเข๎สามพัน มีแนวทางปฏิบัติ
การฟื้นฟู ดังนี้
๑. ทต.จรเข๎สามพัน สารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย
ดังนี้
(๑.๑) ข๎อมูลพื้นฐานด๎านชุมชน เชํน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๑.๒) ข๎ อ มู ล ด๎ า นความเสี ย หายจากสาธารณภั ย การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การชํวยเหลือจากภายนอก
(๑.๓) ข๎ อมู ล การวิเ คราะห์ ความสามารถในการเผชิ ญ เหตุชุ ม ชน ความอํ อนแอ
หรือความลํอแหลมตํอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๒. สารวจและประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้
(๒.๑) ข๎อมูลการฟื้นฟูผู๎ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตํละด๎าน เชํน ด๎านอาหาร
การเงิน สิ่งของ เครื่องใช๎ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู๎
การชํวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต๎น โดยให๎คานึงถึงการฟื้นฟูกลุํมเปราะบาง (กลุํมเด็ก สตรีมีครรภ์
คนชรา ผู๎ปุวย และผู๎พิการ) ที่ได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ
(๓.๒) ข๎อมูลการฟื้นฟูพนื้ ที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตํละด๎าน เชํน ที่อยูํอาศัย
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสํง การสื่อสาร อุตสาหกรรม
ระบบสุขาภิบาล เป็นต๎น
๓. ทต.จรเข๎สามพัน จัดทีมประเมินความเสียหายและความต๎องการความชํวยเหลือ
โดยประสานกับอาเภออูํทองและจังหวัด สุพรรณบุรี ให๎ ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให๎ ความ
ชํวยเหลือและความต๎องการเบื้องต๎นของผู๎ประสบภัยโดยเร็ว
๔. ประสานการปฏิบัติกับอาเภอ ให๎ ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให๎ความ
ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให๎ เ รํ ง ส ารวจความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยเร็ ว
เพื่อพิจ ารณาชํวยเหลื อผู๎ประสบภัย ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และรายงานผล
การสารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตํอคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคํามากกวําวงเงินที่ผู๎วําราชการจังหวัดมีอานาจอนุมัติ
ให๎ สํ ง เรื่ อ งให๎ ก รมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ว งเงิ น ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบภั ย
จากวงเงินงบกลางรายการสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจากคณะรัฐมนตรี
๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจาเป็นในเบื้องต๎น ให๎ผู๎อานวยการอาเภอ
ผู๎ อ านวยการจั ง หวั ด ผู๎ อ านวยการกลาง ผู๎ บั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แหํ ง ชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลาดับ
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็นการดาเนินการตํอเนื่องจากการค๎นหา การบรรเทา และการชํวยเหลือได๎ยุติลง
เพื่อสนองความต๎องการที่จาเป็น ของผู๎ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรํงดํวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด๎านการรักษาความปลอดภัยไมํให๎เกิดอันตรายหรือสาธารณภั ย
ซ้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร๎างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให๎บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
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(๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็นการฟื้นฟูด๎านสมรรถภาพทางกายให๎แกํผู๎ประสบภัย เชํน การตรวจรักษา
ปูองกัน ควบคุมโรค และการฟื้น ฟูความแข็งแรงทางรํางกาย เป็นต๎น รวมถึงการฟื้นฟูด๎านสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผู๎ได๎รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ๎นและชํวยเหลือให๎เกิดการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจาเป็น โดยให๎โรงพยาบาลสํงเสริ มสุขภาพประจาตาบลจรเข๎สามพันเป็นหนํวยงายหลัก และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การชํวยเหลือและสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย
- แจ๎งให๎ชุมชน/หมูํบ๎าน ส ารวจตรวจสอบข๎อมูล ผู๎ประสบภัยและ
ความเสียหาย เพื่อให๎ความชํวยเหลือตํางๆ ตรงกับข๎อเท็จจริงตลอดจนสํงผู๎ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
- ให๎ มี ก ารประสานงานระหวํ า งหนํ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู๎ประสบภัยให๎เป็นไปอยํางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้าซ๎อน
ในการสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย
- ให๎ ชุมชน/หมูํบ๎าน จัดทาบัญชีรายชื่อผู๎ ประสบภัยและทรัพย์สิ น
ที่เสียหายไว๎เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย พร๎อมทั้งออกหนังสือรับรองให๎ผู๎ประสบภัยไว๎เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
- จัดให๎ มีการรักษาพยาบาลแกํผู๎ ประสบภัยอยํางตํอเนื่องจนกวํา
จะหายกลับมาดารงชีวิตได๎ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกํผู๎ประสบภัย
ในกรณีที่ต๎องอพยพจากพื้นที่อันตราย
- ให๎ การสงเคราะห์แกํครอบครัวของผู๎ที่ประสบภัยอยํางตํอเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู๎เป็ น หั ว หน๎าครอบครัว ประสบภัยจนเสี ยชีวิตหรือไมํส ามารถประกอบอาชีพตํอไป ได๎
โดยการให๎ทุนการศึกษาแกํบุตรของผู๎ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให๎แกํ
บุคคลในครอบครัว
- เลี้ ยงดูผู๎ ประสบภัยที่ไมํส ามารถชํว ยตัว เองได๎ในระยะแรก เชํน
ดูแลเด็กกาพร๎า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู๎สูงอายุที่ประสบภัย
(๑.๒) การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์
(๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจของประชาชนให๎คืนสูํ
สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานขํา วและประชาสั มพันธ์ ขําวสารตํ อสาธารณชนให๎ ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ
(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็นการบูรณะที่อยูํอาศัย โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ ที่ได๎รับความเสียหายจาก
เหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย ให๎ ก ลั บ สูํ ส ภาพที่ ส ามารถใช๎ ง านได๎ ทั้ ง นี้ ควรให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช๎งาน หากการบูรณะ
โครงสร๎างและสิ่งกํอสร๎างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องฟื้นฟูให๎ดีกวําเดิม อาจต๎องใช๎
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกาหนดแผนงานไว๎ในการฟื้นฟูระยะยาวตํอไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต๎นให๎ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ทาความสะอาดบ๎านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่
ประสบภัย และขนย๎ายขยะมูลฝอย
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(๒.๒) ให๎ ทต.จรเข๎ส ามพัน ที่เกิดเหตุ ดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ ทต.จรเข๎สามพัน ให๎หนํวยงานที่
รับผิดชอบโครงสร๎างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซํอมแซม และบูรณะโครงการที่ได๎รับความเสียหาย ดังนี้
- ทางหลวงแผํนดินและเส๎นทางคมนาคม
ดาเนินการโดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูํทอง)
- ระบบไฟฟูา
ดาเนินการโดยการไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขาอูํทอง
- ระบบประปา
ดาเนินการโดยการประปาสํวนภูมิภาคสาขาอูํทอง
(๒.๔) ให๎รื้อถอนซากปรักหักพัง และซํอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร๎าง
พื้นฐานและอาคารบ๎านเรือนของผู๎ประสบภัย เพื่อให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ตํอไป
(๒.๕) ซํอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานที่ราชการ สถานที่ทํองเที่ยว และสาธารณูปโภคตํางๆ ให๎กลับมาใช๎งานได๎ดังเดิม
(๒.๖) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เชํ น การเก็ บ ซากปรั ก หั ก พั ง การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผั งเมือง การจัดหาแหลํ งน้าอุปโภคบริโ ภค การจัดทาภูมิทัศน์
ด าเนิ น การโดยส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ส านั ก ชลประทานที่ 13 โครงการ
ชลประทานสองพี่น๎อง องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี และหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟื้นฟูร ะยะกลางเป็น การด าเนิ นการตํอเนื่อ งโดยการประสานและ
สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตขึ้นใหมํ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสภาพรํางกาย จิตใจ และสังคมของผู๎ประสบภัย โดยให๎ปฏิบัติ ดังนี้
- การฟื้นฟูโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ ที่จาเป็นตํอการดารงชีวิต เชํน ประปา
ไฟฟูา ระบบโทรคมนาคม เป็นต๎น
- การฟื้นฟูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ
ส านั ก ปลั ด เทศบาล เป็ น หนํ ว ยหลั ก ในการฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม สร๎ า งความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให๎สามารถรํวมมือกับภาคเอกชน
(๒) ส าหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดาเนินการตํอเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใช๎เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุํงเน๎นการกลับสูํสภาวะปกติ หรือให๎ดี
ยิ่งขึ้นกวําเดิม โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทาการสารวจและจัดทาแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให๎สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎ดีกวําและปลอดภัยกวําเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สานักปลัดเทศบาล เป็นหนํวยหลักในการวางแผนและดาเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูชุมชนรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสํวนรํวมกับชุ มชน เพื่อให๎มี
ความพร๎อมรับมือและฟื้นกลับอยํางรวดเร็ว เป็นการดาเนินงานฟื้นฟูที่ตํอเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น
การให๎ความชํวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก๎ไขความขัดแย๎งและการลด
ความแตกตําง การประยุกต์ใช๎หลักการพัฒนาอยํางยั่งยืน ในการวางแผน และการกาหนดการประสานความ
ต๎องการที่ยังไมํได๎รับการชํวยเหลือ
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- สานักปลัดเทศบาล เป็นหนํวยหลักในการวางแผนและดาเนิน ให๎มีการ
บูรณะและการกํอสร๎างที่อยูํอาศัยที่ถูกทาลายและได๎รับความเสียหายใหมํหรือพัฒนาที่อยูํอาศัยถาวร เพื่อเป็น
ทางเลือกใหมํในการแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีสํวนในการเสริมสร๎างความถาวรยั่งยืน
และความต๎านทานตํอสาธารณภัยของที่อยูํอาศัย ทั้งนี้ การฟื้นฟูที่อยูํอาศัยมุํงที่จะแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยให๎
ผู๎ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปูองกันและลดผลกระทบตํอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- สานักปลัดเทศบาล เป็นหนํวยหลักในการวางแผนและดาเนิน ปกปูอง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎ อมและทรั พย์สิ น ทางประวัติ ศาสตร์ ในการดาเนินงานตอบโต๎และฟื้นฟู ที่
เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมหรือดีกวําหรือปลอดภัยกวําเดิม
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ
(๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม
เป็นการเสริมสร๎างความพร๎อมที่จะรับมือและการฟื้นกลับสูํภาวะปกติได๎อยําง
รวดเร็ ว ของ ทต.จรเข๎ส ามพัน ในการบริก ารด๎า นสุ ข ภาพและการบริการด๎ านสั ง คมของบุค คลและชุ ม ชน
ที่ป ระสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุ ขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให๎โ รงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพประจาตาบลจรเข๎สามพันเป็นหนํวยงานหลักในการดาเนินการ
(๒) ด้านที่อยู่อาศัย
(๒.๑) บูรณะและกํอสร๎างที่อยูํอาศัยที่ถูกทาลายและได๎รับความเสียหายใหมํ
หรือพัฒนาที่อยูํอาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหมํในการแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยที่จะรองรับความต๎องการ
ของชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยูํอาศัยมุํงที่จะแก๎ไขปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย
หลั ง การเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ปู อ งกั น และลดผลกระทบตํ อ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อี ก กรณี ที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบโครงสร๎างพื้นฐานนั้นๆ ดาเนินการฟื้นฟู ซํอมแซม และบูรณะโครงการ
ที่ได๎รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนํวยเหนือขึ้นไปตามลาดับ เชํน งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หนํวยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหวํางประเทศ หรืองบกลาง
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม
(๓.๑) ขนย๎ายขยะมูลฝอย แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะเป็นพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให๎กลับคืนสูํสภาพเดิมหรือดีกวําเดิมตามที่ชุมชนร๎องขอ
(๓.๓) ให๎ ห นํ ว ยงานที่ มี ห น๎ าที่ รับ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดับ รวมถึ งหนํว ยงาน
ภาคเอกชนที่เป็ นเครือขํายให๎ส นับ สนุน แผนงานและภารกิจสาคัญที่จะต๎องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.จรเข๎สามพัน ที่กาหนดวิธีการที่จะใช๎ทรัพยากรและสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองได๎ตรงความต๎องการของชุมชนและเพียงพอ
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๕๓

บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน พ.ศ.
๒๕๖1 ได๎จัดทาขึ้นโดยใช๎กรอบแนวคิดให๎สอดคล๎องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ พ.ศ.
๒๕๕๘ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบด๎วย การมุํงเน๎นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอยํางยั่งยืน และการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดาเนินการให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต๎องอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคสํวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล
โดยมีแนวทาง ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับที่

การดาเนินการ

๑

ดาเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร๎างความตระหนักให๎กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
อาสาสมั ค ร คนในชุ ม ชน/ท๎ อ งถิ่ น ได๎ รั บ รู๎ รั บ ทราบ เข๎ า ใจถึ ง ระเบี ย บ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ สาธารณภั ย และสร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มของ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
จั ด ให๎ มี ก ารประชุ ม กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน อยํางน๎อยทุก ๒ เดือน อยํางตํอเนื่อง เพื่อใช๎
เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทางานระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตั้งแตํภารกิจด๎านการปูองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร๎อม
การรํวมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่

๒

๓

มีสํวนรํวมกับอาเภออูํทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี อยํางตํอเนื่อง เพื่อเชื่อม
การทางานอยํางประสานสอดคล๎อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็น
การดาเนินการกิจกรรม เชํน รํวมสารวจประเมินวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให๎เกิดภัย เป็นต๎น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ทต.จรเข๎สามพัน
- ห นํ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ทต.จรเข๎สามพัน
- หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ทต.จรเข๎สามพัน
- สนง.ปภ.จว.สพ
- ศูนย์ ปภ. เขต 2
สุพรรณบุรี
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๕๔

ลาดับที่

การดาเนินการ

๔

การจัดทาแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ ทต.จรเข๎สามพัน การรํวมฝึกการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับตํางๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชานาญรํวมกับหนํวยงาน
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๕

จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
ภารกิจ เชํ น งบพัฒ นาจั งหวัด งบพัฒ นากลุํ มจั งหวัด ส านั กงานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร๎ า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) กองทุน ความปลอดภัย ในการ
ใช๎ ร ถใช๎ ถ นน ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
โดยให๎เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร๎อมแหํงชาติ

๖

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได๎มีการประเมินความเสี่ย งในพื้นที่ที่มุํงเน๎น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยํางมี
สํวนรํวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได๎ให๎ความสาคัญกับการเตรียมพร๎อม
แหํงชาติ ประกอบกับให๎มีความเชื่อมโยงและสํงผลตํอทิศทางการพัฒนา
จั ง หวัด และกลุํ ม จั ง หวั ด โดยการเสนอขอรั บ การสนับ สนุ นงบประมาณ
ตามภารกิ จ ของอาเภอ/องค์ก รปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ นภายใต๎ แ ผนพั ฒ นา
ท๎องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุํมจังหวัด
โดยบรรจุ ในแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีจังหวัดและกลุํ มจังหวัด ที่เป็ น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดตํอไป
ให๎ ค วามรู๎ แ กํ ภ าคี เ ครื อ ขํ า ยที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทั้ ง ด๎ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ - ทต.จรเข๎สามพัน
สร๎ า งองค์ ค วามรู๎ เพื่ อ เป็ น ข๎ อ มูล ในการก าหนดนโยบายทั้ ง ระดั บ จัง หวั ด - สพป.สุพรรณบุรี
ระดับอาเภอ และระดับพืน้ ที่
เขต 2
- สพม. เขต 9
สนับสนุน กากับ ติดตาม ให๎คาแนะนาในการจัดทาแผนการปูองกันและ - ทต.จรเข๎สามพัน
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูํบ๎าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ให๎มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ระบุชื่อ อปท.)
การติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการมี สํ ว นรํ ว มของหนํ ว ยงานตํ า งๆ - ทต.จรเข๎สามพัน
ทั้งสํวนกลางและระดับพื้นที่ การกาหนดให๎จัดทารายงานผลการดาเนิน งาน - สนง.ปภ.จว.สพ
ให๎ ผู๎ อ านวยการจั ง หวั ด เพื่ อ รายงานผลตํ อ ไปยั ง ผู๎ อ านวยการกลางและ - ศู น ย์ ปภ. เขต 2
ผู๎บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการติดตาม สุพรรณบุรี
และประเมิ น ผลการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารในการปู อ งกั น และบรรเทา - ส านั ก งานจั ง หวั ด
สาธารณภั ย (ระบุ ชื่ อ อปท.) ไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ ในชํ ว งกลางแผนและ สุพรรณบุรี
ปลายแผน พร๎อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

๗

๘

๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ทต.จรเข๎สามพัน
- สนง.ปภ.จว.สพ
- ศูนย์ ปภ. เขต 2
สุพรรณบุรี
- ห นํ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ทต.จรเข๎สามพัน
- สานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ห นํ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ทต.จรเข๎สามพัน
- ส านั ก งานจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
- ห นํ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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๕๕

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เป็ น กระบวนการดาเนินงานด๎านการกากับควบคุม เพื่ อติดตามความก๎าวหน๎าของ
ภารกิจและหรือประเมินวําภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎หรือไมํ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต๎องกาหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์วําสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได๎นั้น
บรรลุหรือไมํบรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กาหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไมํเพียงแตํชํวยให๎
ทราบความก๎าวหน๎า และหรือความล๎าหลังของการดาเนินการ โดยใช๎ดัชนีประเมินวําการดาเนินการใกล๎ถึง
เปูาหมายที่กาหนดแคํไหนเพียงไรแล๎ว ยังสามารถชํวยให๎วิเคราะห์เพิ่มเติมให๎ทราบปัจจัยเหตุแหํงความสาเร็จ
และความล๎มเหลวดังกลําวได๎ ทาให๎เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดาเนินการตํอไปได๎
๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล
กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร๎างความเข๎าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน แนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสูํการปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย แล๎ ว ก าหนดประเด็ น และตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น
แหลํงข๎อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให๎สะท๎อนกระบวนการดาเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข๎อมูลภายใต๎กรอบการติดตามและประเมินผล ได๎แกํ (๑) ข๎อมูลปฐมภูมิที่ได๎จากการสารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรกาหนดเปูาหมายและพื้นที่ จัดเก็บข๎อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข๎อมูล
ทุติยภูมิที่ได๎จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของหนํวยงาน

ประเมินผลและวิเคราะห์ข๎อมูลตามหลักการที่กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.จรเข๎สามพัน
กาหนดขึ้นมา

จัดทารายงานสรุปผลภาพรวม และข๎อเสนอแนะ

นาเสนอรายงานสรุปผลให๎ผู๎บริหารระดับหนํวยงานพิจารณาให๎ความเห็นชอบ

นาผลการประเมินเสนอให๎ผู๎อานวยการท๎องถิ่น

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยสูํแผนพัฒนาท๎องถิ่น ๔ ปี
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๕๖

๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
ให๎กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน
เป็นหนํวยรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสาคัญไปสูํการปฏิบัติ โดยให๎จัดทา
รายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคลื่ อน และสรุ ปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให๎ ผู๎ อานวยการอาเภอเพื่อรายงานผลตํอไปยัง
ผู๎อานวยการจังหวัด ผู๎อานวยการกลางและผู๎บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพื่อนาไปสูํการปรับปรุง
แนวทางการดาเนินงานตํอไป
การจัดทารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ไปสูํการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตํอเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย
ของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ให๎มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูํมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนาปัญหา
อุปสรรคและข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลจรเข๎
สามพัน ตํอไป
๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู๎ และการค๎นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดาเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแกํประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน รวมทั้งการนาสิ่งที่ได๎
มี ก ารคิ ด ค๎ น หรื อ ค๎ น พบมาพั ฒ นา ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลการด าเนิ น งาน กระบวนการด าเนิ น งาน
และการบริการให๎มีลักษณะรูปแบบใหมํ หรือการปรับปรุงให๎ดีขึ้นกวําเดิม และสามารถดาเนินการรํวมกับ
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลภายใต๎กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรี ย นและการเรี ย นรู๎ ทั้ ง กํ อ นการด าเนิ น การ ระหวํ า งด าเนิ น การ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
การดาเนินการ โดยมีแนวทางการดาเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
(๑) เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน เป็นหนํวยงานหลักในการประสานงานด๎านการศึกษา
ค๎นคว๎า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยรํวมกับสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนาองค์ความรู๎และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช๎เพื่อการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ให๎เหมาะสม
(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสาคัญที่ผํานมาของ เทศบาลตาบลจรเข๎
สามพั น เพื่ อ ให๎ ท ราบข๎ อ มู ล ข๎ อ เท็ จ จริ ง ส าหรั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ นการจั ด การความเสี่ ย งสาธารณภั ย ให๎ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสาคัญที่ผํานมา
ของ เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบล
จรเข้สามพัน
เทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน ได๎ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลจรเข๎สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1 และได๎มีการติดตามประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องแผน หรื อ มี ส ถานการณ์ ส าธารณภั ย ที่ ไ มํ ไ ด๎ ก าหนดไว๎ ใ นแผน หรื อ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา พบ
ข๎อบกพรํอง หรือมีนวัตกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให๎ เทศบาลตาบล
จรเข๎สามพัน พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน พ.ศ. ๒๕๖1

๕๗

จรเข๎สามพันพ.ศ. ๒๕๖1 ได๎ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๔๔
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