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คํานํา 
 

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

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

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยข้ึน    เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนท่ีขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและลด
ความสูญเสียตอชีวิต   และทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

                   
 

    (นายตอพา  อูแล) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
          ผูอํานวยการทองถิ่น 
              (24 เมษายน พ.ศ.2563) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม 



สารบัญ 
 

                     หนา 
 

แผนที่ อปท. 
บทนํา                
  
  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ     ๑ 

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

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ๕ 

  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป       ๕ 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๗ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        7 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบรหิารสวนตําบลบาเจาะ ๙ 

   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)   ๑๓ 

  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด     ๑๓ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑4 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑๔ 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        ๑5 
 ๓.๑ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๑5 
 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๑6 
  ๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      ๑๖ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    ๑6 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 20 
 ๓.๔ การแจงเตือนภัย        ๒3 

   ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒3 
   ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย       ๒3 
   ๓.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒3 
   ๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒4 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒5 
  ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   ๒5 
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาทีภ่ายในโครงสรางศูนยปฏบิัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ๒6

  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบรหิารสวนตําบลบาเจาะ 27 

   4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย    27 
   4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  28 
  ๔.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       29 
   ๔.3.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย   29 
                                      ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
   ๔.3.๒ หลักการปฏิบัติ       29 
   4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     30   
  ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓6 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓6 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน            ๓6 
   ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    37 
   ๔.6 การอพยพ         38 
  4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว     39 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 39 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔1 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔1 
 
 
 
 
   



 
สารบัญ (ตอ) 

 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค       ๔๒ 
  ๔.๑๐ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔2 
  ๔.๑๑ การอพยพกลับ        ๔3 
  ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๔3 
   ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๔3 
  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔4 
   ๕.1 การดําเนินการหลังเกิดภัย       ๔5 
   ๕.2  การฟนฟู         ๔6 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕6 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕8 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕9
 บทท่ี ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕0 
  ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕0 
   ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕2 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕2 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๕3 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕3 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕3 
   ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัด....................................... 

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

   
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขต องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
ฌ. แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

  



 
 

สารบัญ (ตอ)        
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา

เจาะ  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน ระยะท่ี ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความตองการ ระยะท่ี 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
   
   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เชน  อุทกภัย  ดินโคลนถลม  แผนดินไหว 
พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย  เชน  การตัดไมทําลายปา  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด  การขยายตัวของชุมชนเมือง  และภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดลอม  ทําให
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด  และหนาวจัด  หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ําทวมหนักและแผนดินถลม ซ่ึงสาธารณภัยดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน โดยมี
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน และ
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึง
ตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย โดยใหความสําคัญกับหลักการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข 
รวมท้ังการฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑) 

                          แผนภาพท่ี 
1-1 : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือใหแก
หนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนใน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจาก
เหตุสาธารณภัย 



 
 

 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 7ตําบลบาเจาะอําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส มี
พ้ืนท่ีประมาณมีเนื้อท่ี  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร)     มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลกาเยาะมาตี ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 และหมูท่ี 7 
 ทิศใต  ติดตอกับตําบลลุโบะสาวอ ประกอบดวยพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 และหมูท่ี 8  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบาเระใต  ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 7, 8 และหมูท่ี 5 

ทิศตะวันตก ติดตอกับเทือกเขาบูโด และอําเภอรามัน  ประกอบดวยพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 
1.1.2 เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แบงเขตการปกครองออกเปน6หมูบาน ไดแก 

       หมูท่ี 1  บานบือเจาะ (อบต.บางสวน) 

                หมูท่ี 3  บานดูกู (อบต.บางสวน) 

                หมูท่ี 5  บานเปาเบาะ (อบต.บางสวน) 

                หมูท่ี 6  บานบาดง (อบต.บางสวน) 

                หมูท่ี 7  บานดูกูสุเหรา (อบต.เต็มพ้ืนท่ี) 

                หมูท่ี 8  บานบือเจาะ 2 (อบต.บางสวน) 

     
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 

           องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น.....4037.......คน 
จําแนกเปนเพศชาย........1,979.................คน 

    เพศหญิง.......2058.................คน 
จํานวนครัวเรือน..............808................ ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ......................คน 
สวนใหญนับถือศาสนา.......อิสลาม............. รอยละ....100......... 
ขอมูล ณ วันท่ี .....30......เดือน.....มีนาคม..............พ.ศ...2562..............               

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ.) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ (ระบุชื่อ อปท.) ประมาณรอยละ...........ประกอบอาชีพ

.................................... รองลงมาไดแก ดาน............................... ประมาณรอยละ........ ดาน......................... 
ประมาณรอยละ........................ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับ   (เชน การเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว 
/การประมง)      เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป ประมาณ...............................บาท  
            ท่ีมา : (ระบุท่ีมาของขอมูล) 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๒ 
 

๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง (ระบุชื่อเทศบาลตําบลบาเจาะ.องคการบริหารสวนตําบลบาเระใต/อปท. ใกลเคียง) และอําเภอตางๆ 
ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข......................และทางเรือ ผาน
เสนทางแมน้ํา......................................................................... 
  ๑.๑.6 แหลงแมน้ําลําคลอง 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุม/หุบเขา 
ฯลฯ)  มีแมน้ําสําคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 

        คลองบาดง ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 6 
        คลองสมปอย ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 3 
        คลองบือเจาะ ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 1 
 

 
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 
  ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สวนใหญ
เกิดภัยจาก. อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ)โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก มีน้ําทวมขัง หรือพายุ)โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมูท่ี3 
บานดูกู หมูท่ี 1 บานบือเจาะ หมูท่ี 6 บานบาดง หมูท่ี 7 บานดูกูสุเหรา หมูท่ี 8 บานบือเจาะ 2 
ท่ีเกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6        

๒๕๕7        

๒๕๕8        

๒๕59        

๒๕60 1 808      

รวม        

    (ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันท่ี.......เดือนมากราคม.พ.ศ2562.........) 

        (2)  วาตภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๓ 
 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

๒๕๕6      

๒๕๕7      

๒๕๕8      

๒๕59      

๒๕60      

รวม      

       

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

 

      (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่  
ประสบภัย 

(หมูที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕6       
๒๕๕7       
๒๕๕8       
๒๕59       
๒๕60       

รวม       

      

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

 

 

      (4) อัคคีภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๔ 
 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6       

๒๕๕7       

๒๕๕8       

๒๕59 2 ม.3 ม.7 ม.1 ม.6   25 50,000 

๒๕60       

รวม       

(ท่ีมา : .............................................. ขอมูล  ณ  วันท่ี.30เดือนกันยายนพ.ศ.2562.) 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 
๒๕๕6 

     
๒๕๕7 

     
๒๕๕8 

     
๒๕59 

     
๒๕60 

     

รวม      

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

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
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                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 

*** (ตัวอยาง) การจัดลําดับความเส่ียงภัย *** 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัยและดินโคลนถลม (เชน น้ําปาไหลหลาก จากเทือกเขา..........) 
2 ภัยแลง (เชน น้ําในแมน้ํา........แหงขอด  ฝนท้ิงชวง) 
3 อัคคีภัย  
4 ฯลฯ  

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจํา

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน 
ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปน
พฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิด
มากข้ึน 

*** (ตัวอยาง) ปฏิทินสาธารณภัยสามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
ใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี *** 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เพ่ือเปนแนวทางในการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงทําปฏิทินสาธารณ
ภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
         

พายุฤดู
รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : ……………… เฝาระวังตลอดท้ังป 

บทที่ ๒ 
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หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

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

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ นายก
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและ
อาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน  

 
 
    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ(ชื่อ อปท.......) และวัตถุประสงคของแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึง
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ(ชื่อ อปท.......) อยางยั่งยืน ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร ไดแก 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
     เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดย
การวิเคราะหและ จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําให
เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาอยางเปน
รูปธรรม ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ี
เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
     เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจาก        
สาธารณภัย  
     เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหได
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ           
ดานมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะมี
ท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจําป องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ (โครงการท่ีใช
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ
           (๑) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในการจัดการใหมี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
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- ฯลฯ 
         (๒) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑการใช
จายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว ไป
ใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ หากงบประมาณไมเพียงพอ ให
โอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไป
ตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
 
 

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั ง ไมม ี
ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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         การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ ตองมีการเชื่อมโยงและ        รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

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

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

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนา ท่ีจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหนา ท่ีบั ง คับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํา กับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

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

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

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

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

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

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

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

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

 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
.................................. และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ............................ รวมถึงมีหนาท่ี
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับ    
การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) เปนผูอํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล 
บาเจาะ ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ระบุชื่อ 
อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูอํานวยการ 
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 

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

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

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

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผอํานวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ สั่งการเพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสาน กับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน               ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีทุกข้ันตอน พรอมท้ังให
รายงานผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ          
สาธารณภัยไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณสาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอยางตอเนื่องใหรายงานผูอํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ)  
เสนอตอผูอํานวยการจังหวัด(ผูวาราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 
 
 
 ภาวะปกต ิ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอ 
          (1) จัดเจาหนา ท่ีประสานอําเภอ  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก         
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ รายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ พรอมท้ังประสาน     กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ดัง
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ติดตอหรือใกลเคียง) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหการสนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให
รายงานตัว      ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

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

 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ฉบับ
นี้ มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตาม
แนวทางในการดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความ
พรอม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  
  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

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

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

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

ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย  
ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
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ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันท่ี ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงกําหนดใหจัดทีมประเมิน
ความเสี่ยงจาก        สาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย
และเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือ
หลีกเลี่ยง)                      (๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอม
รับมือสาธารณภัย และ                 (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 
      ๓.2 แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีพ้ืนท่ี................................สาธารณภัยท่ี
สงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก (ระบุชื่อประเภทภัย เชน อัคคีภัย เปนตน ตามท่ีวิเคราะหความเสี่ยงไวในบทท่ี ๑) 
จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
   องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลว    และไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาทิ อาคาร เข่ือน กําแพง ประตูระบายน้ํา เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลังบํารุง ปายสัญญาณ ฯลฯ) 
ข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
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ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง
เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ํา เปนตน 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ
การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทา      สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการให
ชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
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ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับ     และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               
การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ใหความสําคัญกับกลุมเปราะบางซ่ึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 
สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกําหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 
รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
       (4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา ท่ี
มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน 
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   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 
สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            
  โดยไมจําเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน 
ท่ีมีความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
(๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
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    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ี
สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ 

 

ประเภทของภัย 
ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   
ภัยแลง หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   
วาตภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   
อัคคีภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 
 
 (ตัวอยาง) ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบล

บาเจาะ 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

ภัยแลง หมูท่ี..... หมูท่ี
1,5,3,6,7,8 

หมูท่ี..... - พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความตองการใชน้ํา   
ในปริมาณมากและตอเนื่องท้ังป 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี1,5,3,7,8 
 
- แหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร  
ร ว ม ท้ั ง แม น้ํ า ลํ า คลอ งตื้ น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี1,5,3,7,8 
 
- มีการบุกรุกทําลายปาไม          
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี6 

- มีเข่ือนหรือแหลงน้ํา
และระบบชลประทาน  
ท่ีดี 
 
 
- ขุดลอกแหลงน้ําเดิม
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน 
ฤดูแลง 
 
- มีการรณรงคในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยาย
พ้ืนท่ีปา เชน  การปลูก
ปา 

วาตภัย หมูท่ี..... หมูท่ี
1,5,3,6,7,8 

หมูท่ี..... - ลั กษณะภู มิอากาศโดย ท่ั ว ไป      
อยูภายใต อิทธิพลของลมมรสุม 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ พ้ื น ท่ี ห มู ท่ี
.......................... 
 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

- บุคลกรท่ีมีความรูดานสาธารณภัย
ไมเพียงพอ ทุกหมูบาน 
 
- อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการบํารุงดูแล
รักษาใหเกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ี ทุกหมูบาน 

เปาหมายใหครบถวน 
- มีการปรับปรุ งและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ใหมีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทนตอ
ลมพายุได 

 
หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา)  
 
   ๓.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให
เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิด
ภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.4.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แจงเตือนภัยลวงหนากอน
เกิดสาธารณภัย    ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.4.๒ การแจงเตือนภัย 
  (๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา 
๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

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

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

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

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๒๓ 
 

     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของระบบ
การเตือนภัยไว ซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กําลั งควบคุมสถานการณ ใหอพยพไปยั งสถานท่ีปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ท่ีสถานการณจะรุนแรงมากข้ึน  ใหจัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 

 
๓.4.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 

      เฝา
ระวัง 
ติดตาม    
        

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจง
เตือน

ลวงหนา 

    การ
แจงเตือน

ภัย 

   การ
รับมือ 

    และ
 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน 
  เขื่อน การระบายน้าํ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน   
  แมน้ํา 
• ติดตามระดับน้ําในคลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

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

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จัด
ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย       เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรร เทาสาธารณภั ย  องค การบริหารส วนตํ าบลบา เจาะ  ทางโทร ศัพทหมาย เลข
....................................................................วิทยุสื่อสาร ความถ่ี.................MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข
..........................................................................  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร..................) ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี................................MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข..................................................... 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุม
และสั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับ
สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ
สาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง 
ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ในเขตพ้ืนท่ีติดตอ
หรือใกลเคียง) และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 ๔.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  แบง
ออกเปน ๓ สวน          ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 

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

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 
- งานสงกําลังบํารุง 

ฯลฯ 
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 ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ีอ อปท.) มีดังนี้ 
 (1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เ ช่ียวชาญ  มีหน า ท่ี  ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล 

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

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

  4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต
พ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ 
ดังนี้  

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผูใหญบานทุกหมูบาน 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

 -   ปลัด อบตบาเจาะ 
- สํานักปลัดอบต.บาเจาะ 
- ผูใหญบานทุกหมูบาน 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 

- รองนายก คนท่ี 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานทุกหมูบาน 
- สมาชิกสภา อบต. บาเจาะ 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

 
- สํานักปลัด อบต.  

(งานประชาสัมพันธ) 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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        (๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง พ้ืน ท่ีนั้นในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ให
เปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
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 ๔.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
ดำเนินการ ดังนี้ 
        (1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง
พ้ืนท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดำเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผูอำนวยการ
จังหวัดทราบทันที  
     (2) กรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ 
ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 
แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการ
เบื้องตน เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไมอาจ
หลีกเลี่ยงได  ให เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน           
อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  
         (5) กรณีเจาพนกังานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณท่ี
เกิดสาธารณภัยเ พ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเ ม่ือไดรบอนุญาตจาก              
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เม่ือมี
ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจาพนกงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  
    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชี
รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล
การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
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         (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.3.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(๒.๑) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผู ใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนด
พ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
    (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 
        - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.......................... 
โทร........................ 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเ พ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะได
เสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดฯ 
นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-599-267 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดฯ 
073-599-267 
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
อปพร.ทุกหมูบาน 

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

สวนอํานวยการ สํานักปลัดฯ 
073-709-885
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
อปพร.ทุกหมูบาน 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอํานวยการ สํานักปลัดฯ 
073-709-885 
 
 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    

สวนอํานวยการ นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-709-885 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

บงบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

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

สวนปฏบัิติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
- 082-435-8129 

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

สวนปฏิบัติการ นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-599-267 

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

สวนสนับสนุน รองนายกคนท่ี 2 
098-689-8828 
นักพัฒนาชุมชน 

095-6550171 
ผอ.กองการศึกษา 

สมาชิกอบต. 
- ฯลฯ  

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน....3.........โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู.3,5,7 มีผูใหญบานหมู3,5,7 รับผิดชอบ
พ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู.1,8 มีผูใหญบานหมู1,8 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู.6มีผูใหญบานหมู.6 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
    หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

สวนอํานวยการ นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-709-885 
 
 
 
 
 
 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม

สวนปฏิบัติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๓๓ 
 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 

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

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

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

สวนปฏิบัติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 2563      หนา ๓๔ 
 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

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

 
- รองนายก คนท่ี 1 

082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รองนายก คนท่ี 1 

082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 
 
 
 
 
 
 
- รองนายก คนท่ี 1 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
 

082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 

๑๓ ปกปองสถานท่ีสําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน รองนายกคนท่ี 2 
098-689-8828 
นักพัฒนาชุมชน 

095-6550171 
ผอ.กองการศึกษา 

สมาชิกอบต. 
ฯลฯ 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 
อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน รองนายกคนท่ี 2 
098-689-8828 
นักพัฒนาชุมชน 

095-6550171 
ผอ.กองการศึกษา 

สมาชิกอบต. 
๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 

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

สวนอํานวยการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 
 

๑๗ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

หนวยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ.......................... 
โทร........................ 
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ลําดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยให
เจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูล
รวม 

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

สวนปฏิบัติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผู อํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอํานวยการ นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-705-885 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจง
ผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับ
เจาหนาท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ - รองนายก คนท่ี 1 
082-831-5699  

- ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

- กองชาง  
082-435-8129 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. 
ขางเคียง) และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอํานวยการ นายอดุลย  ยดีิง 
นิอับดุลเลาะห  เจะแว 

นางนาอีมาห  กาเจ 
073-705-885 

หมายเหตุ  :  การกําหนดสวนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณภัย และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ีอ อปท.) โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และ
ความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

   
    ๔.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
มอบหมายใหนายซัลซาลี เจะเย็ง เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ.........................เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลาง
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สําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการ
ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 
โดยกําหนดใหนายซัลซาลี เจะเย็ง เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
   ๔.4.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้ ง ศูนยสื่อสารและจัดให มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน
ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
     (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
     หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก..................................
หมายเลขโทรศัพท............................................................... โทรสาร................................................................... 
   ๔.4.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1       

2       

3       

โรงพยาบาลบาเจาะ 
โทรศัพท 073-599-085. 

โทรสาร ……………………………. 
สายดวน ๑๖๖๙ 

 
 

 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

โทรศัพท ………………………………………… 
โทรสาร 

…………………………………………… กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อบต.บาเจาะ 
โทรศัพท/โทรสาร073-705-885 
โทรศัพท/โทรสาร ...........................    
ความถี่วิทยุ  ………………… MHz 

 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขาบาเจาะ. 

โทรศัพท073532143 
 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ทต.บาเจาะ 
โทรศัพท073-599595 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธิรวมกตัญู 

โทรศัพท 
................................. 

 

กองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท ..073.532-134 
 โทรสาร  073-532-134 

 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอยบาเจาะ 

โทรศัพท073-599-125  
 

สถานีตํารวจภูธร.
บาเจาะ 
โทรศัพท 

073-599286 
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
  ๔.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.5.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) เพ่ือทําหนาท่ีประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.5.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.5.๓ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ี
การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการ
อพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและ
พ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน               
หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  ๔.5.๔ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ัง
รับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี 
  ๔.5.๕ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหแจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

  ๔.6 การอพยพ 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น จะเปน
อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู
บัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกําลัง
เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.6.๑ การตัดสินใจอพยพ 
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        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ กําหนดให นายก  
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชน
ออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ/ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กํากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ตามคําสั่งของผูอํานวยการทองถ่ิน โดยมี........
(หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ).......... เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ
ไปยังนายก  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินเบอรโทรศัพท..073-705-885...... 
  ๔.6.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช
จําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ีจําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาท่ีจัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.6.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว 
  ๔.6.๔ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    ผูอพยพ
เกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.6.๕ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๔.6.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อทุก
ชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

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

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง
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ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว  โดยใหคํานึงถึงแนวทางท่ีในการชวยเหลือกลุมเปราะเปน
สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
 
 

  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

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

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยท่ีตองการ
ความชวยเหลือ 
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  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จะประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจาก           สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.8.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ ในการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวมขอมูล
ความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม  
  ๔.8.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบ
ภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ 
ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
        เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล           
ท่ีไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

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

ระยท่ี 0 
เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 
ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจําเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอม

สําหรับการประสาน

การประเมิน :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

(บทท่ี ๑) 

การประเมินเบื้องตน :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเ บ้ืองตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
ลําดับความสําคัญกอน – กลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ

อุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเน่ือง ท้ังน้ี จําเปนจะตองใช

ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดําเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

  ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน 
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความ
เสียหายและความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
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  ๔.9 การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
พิจารณาเห็นวา     มีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ใหดําเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของ
ศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
กําหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพ้ืนท่ี
อาศัยของตนเองตอไป 
       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ให
สงมอบภารกิจท่ีตองดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 
  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
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จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอาศัยของ
ตนเอง พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน 
พรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
ลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
       (1) ผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกผูอํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดตอ
หรือใกลเคียงนั้น 
       (2) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงให
ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวดัแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เ พ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

   

 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะจะ
ดําเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟู
และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ จัดต้ังคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความ
ชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยั ง             
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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 ๕.๒ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  มี
แนวทางปฏิบัติ   การฟนฟู  ดงันี้ 

       ๑. องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑.๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

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

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

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่๒กอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๓. องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอ..บาเจาะ........................และจังหวัด....นราธิวาส.......................... ให
ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอําภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํ านวยการจั งหวัด  ผู อํ านวยการกลาง ผูบัญชาการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซํ้าข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาล........บาเจาะ........................เปนหนวยงายหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณสาธารณภัยใหกลับสูสภาพท่ีสามารถใชงานได  ท้ังนี้  ควรใหความสํา คัญกับการฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 
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   (๒.๒) ให องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟู
พ้ืนท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ
เสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
  ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงนราธิวาส และแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 
           - ระบบไฟฟา 
 ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด.นราธิวาส... และการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน 
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส. สํานักชลประทานท่ี17 โครงการชลประทาน
จังหวัดนราธิวาส องคการบริหารสวนจังหวัด..นราธิวาส และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยหลักในการฟนฟูและ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยง
และการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 
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            - องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัย
ถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสราง
ความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหา
ดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน
อีก 

            - องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโตและ
ฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัย
กวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล
และชุมชน           ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดย
ใหโรงพยาบาลบาเจาะ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัต ิ

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา
เจาะ พ.ศ. ๒๕๖1   ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
จัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูร
ณาการจากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณ
กุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. 
๒๕๖1 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- องค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลบาเจาะ 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให มีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวน
ตํ า บ ล บ า เ จ า ะ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

๓ มีสวนรวมกับอําเภอ.....................และจังหวัด......................... อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภัย เปนตน 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
- สนง.ปภ.จว. 
นราธิวาส 
- ศูนย ปภ. เขต 12 
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

 
 

สงขลา 

 
๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชํานาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
- สนง.ปภ.จว. 
นราธิวาส 
- ศูนย ปภ. เขต 12 
สงขลา 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
- สํานักงานจังหวัด
นราธิวาส 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
- สํานักงานจังหวัด
นราธิวาส 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 

- องค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลบาเจาะ 
- สพป.นราธิวาส 
- สพม15 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

- องค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลบาเจาะ 
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

 
๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         

ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง
แผนและ      ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ  
- สนง.ปภ.จว. 
นราธิวาส 
- ศูนย ปภ. เขต 12 
สงขลา 
 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

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

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

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

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุช่ือ อปท.) 
กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 
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       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบา

เจาะ เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผล
ตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุง   แนวทางการดําเนินงานตอไป 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลบาเจาะ ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

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

       (๑) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาของ องคการบริหารสวน
ตําบลบาเจาะ เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
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       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมา
ของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตําบลบาเจาะ 

       องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. ๒๕๖1 และไดมี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ พ.ศ. ๒๕๖1 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 

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



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย 
ในเขต องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

    นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท โทรสาร 

๑ นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ..........................     

๒ รองนายกเทศมนตรี/รองนายก อบต. .............     

๓ ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. .................................     

๔ นายอําเภอ.......................................................         

๕ ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง         

๖ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร         

๗ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคง         

๘ 
นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ....................           
พ้ืนทีขางเคียง         

๙ 
รองนายกเทศมนตรี/รองนายก อบต. .............
พ้ืนท่ีขางเคียง         

๑๐ ทองถ่ินอําเภอ……………….................................         

๑๑ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร………………..........         

๑๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาล..................................         

๑๓ สาธารณสุขอําเภอ............................................         

๑๔ พัฒนาการอําเภอ……………...............................         

๑๕ เกษตรอําเภอ....................................................         

๑๖ ปศุสัตวอําเภอ………….......................................         

๑๗ ประมงอําเภอ...................................................         

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

 ๑๙ มูลนิธิ/องคการสาธารณกุศล         

๒๐ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  



 

 
บัญชีรายชือ่บุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครอืขาย 

ในเขตจังหวัด  นราธิวาส 
 

ลําดับที ่ ช่ือหนวยงาน 
วิทยุส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท 

   นามเรียกขาน ความถ่ี โทรศัพท โทรสาร 

๑ ผูวาราชการจังหวัด สุริยะ  073642678/0892030433 073642678 

๒ รองผูวาราชการจังหวัด   073642676/0892032075 073642676 

๓ รองผูวาราชการจังหวัด     073642683/0892032001 073642683 

๔ ผูบังคับการหนวยทหารในพ้ืนท่ี   073565053/0819094808 073565053 

๕ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด   073517916/0817663794 073517916 

๖ ปลัดจังหวัด   073642642/0899799838 073642642 

๗ หัวหนาสํานักงานจังหวัด      073642656/0892034061   073642656 

๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      073517966/0815429332   

๙ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด     

๑๐ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   073517958/0918499175  

๑๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   073532061/0808611818 073532061 

๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด     
 073515079-82 
/0818978753  073515079 

๑๓ ท่ีดินจังหวัด      073511124/0626054333  073513043 

๑๔ ทองถ่ินจังหวัด      073642640/0818304383  073642640 

๑๕ พัฒนาการจังหวัด   073642647/0848740616 073642647 

๑๖ 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด วังมัจฉา 

161.475 
Mhz 073532134/0896996740 073532134 

๑๗ ประชาสัมพันธจังหวัด     073642626-7/0922468371 073642627  

๑๘ 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด      073642651/0819902979   073642652 

๑๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาล............         

๒๐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค.......      073532306/0877168005   073532308 

๒๑ ผูจัดการประปาสวนภูมิภาค.......      073532143/0878905259  073532145 

๒๒ ผูอํานวยการโครงการชลประทาน นธ.      073511485/0819018875  073511618 

๒๓ อุตุนิยมวิทยาจังหวัด..........      073511234/0922460130  073511234 

๒๔ อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม)         

 

ภาคผนวก ข  



 

 
  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS 
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสบัตรประชาชน ช่ือ-สกุล อปพร. ท่ีอยู ตําแหนง 

1 

2940800008799 นายพัลดี เวาะแซ 92/4 หมู  ม. 3 
ตําบล/แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

2 

3960300048030 นายตอพา อูแล 178/1 หมู 7 ซอย - 
ถนน - ตําบล/แขวง 
บาเจาะ อําเภอ/เขต 
บาเจาะ จังหวัด 
นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

3 

3960100091187 นายอดุลย ยีดิง 8 ถนน ชุมชนยะกัง 
ตําบล/แขวง บาง
นาค อําเภอ/เขต 
เมืองนราธิวาส 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

4 

3960500842163 นางสาวซอบะ อีดิง 43 ตําบล/แขวง บาง
นาค อําเภอ/เขต 
เมืองนราธิวาส 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

5 

3960300054251 นายนิอับดุลเลาะห เจะแว 56 ถนน ดูกู ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

6 

1960400001951 นายมูฮัมหมัดซายูตี หะยีสาอุ 100/1 หมู 7 ตําบล/
แขวง ละหาร 
อําเภอ/เขต ยี่งอ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

7 

3960100405408 นางนาอีมาห กาเจ 65/6 หมู 2 ถนน 
บานพักครู ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

ภาคผนวก ค  



 

8 

3960300003303 นายอับดุลรอฮิม วาเฮ็งซา 35 หมู 8 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

9 

1960100013414 นายซูไฮมีน บินเจะนิ 73 หมู 1 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

10 

5960300016461 นายมะซีฮา สีรอมา 311 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

11 

3960300021387 นายมุฮํามัดกาดาฟ อับดุล
เลาะ 

18/4 หมู 5 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

12 

1960300048068 นายซาซัลลี เจะเย็ง 110/1 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

13 

3960300044816 นายมะยากี นิลี 140 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

14 

3960300056351 นายซายด กามา 357 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

15 

1960300046341 นายแมโซร แป 125 หมู 1 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

16 

1960300075707 นายสะปแย มะลี 278/1 หมู 5 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

17 

3960300051685 นายมะตอเฮ หะเดร 46 ถนน ดูกู ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 



 

18 

3960300069231 นายมะอุเซ็ง รีขะ 176/2 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

19 

3960300081959 นายมะสกรี ซาจิ 295/3 หมู 5 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

20 

3960300048919 นายแวหามะ อูแล 206/2 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

21 

3960300060862 นายตวนมะสาและ ตวนหมะ 232/4 หมู 3 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

22 

3960300042244 นางสาวมัณฑนา ตาเห 110 หมู 3 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

23 

5960300021910 นายอันวา ดาฮง 206/1 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

24 

1960300105932 นายอาหะมะ อาแซ 204 หมู 1 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

25 

3960300004458 นายการียา บือราเฮง 55 หมู 8 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

26 

1960300083757 นายมูฮาหมัดไซมิง อะบู 317 หมู 3 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

27 

3960300046061 นายมะไพดี อีลา 157 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 



 

28 

3960300050158 นายลุกมัลนัลฮากิม อาแว 205 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

29 

3960300048706 นายซาการียา อูแล 338 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

30 

1960300049692 นายมะรอซาลี สาและ 200 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

31 

1960300068506 นายอัสวัน มะยูโซะ 74/1 หมู 8 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

32 

3960300004776 นายดาโอะ ดาโอะ 61 หมู 8 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

33 

1960300112807 นายซูไฮมิง หะเดร 104 หมู 7 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

34 

3960300070558 นางมารียะ มูลิดิน 102 หมู 6 ตําบล/
แขวง บาเจาะ 
อําเภอ/เขต บาเจาะ 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

35 

3969900347559 นางราชนี แวอุมา 112/9 ตําบล/แขวง 
บางนาค อําเภอ/เขต 
เมืองนราธิวาส 
จังหวัด นราธิวาส 

ศูนย อปพร. 
อบต.บาเจาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายช่ือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 
ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ 

๑ 
 

๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายซัลซาลี  เจะเย็ง 
 
นายสะปแย มะลี 
 
นายมะยากี  นิลี. 
 
นายมะตอเฮ  หะเดร 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

พนักงานท่ัวไป 
 
พนักงานจางเหมา 
 
พนักงานจางเหมา 
 
พนักงานจางเหมา 

110/1ม.7 ต.บา
เจาะ 
278/1 ม.5 ต.บา
เจาะ 
140 ม.7 ต.บา
เจาะ 
46 ถนน ดูกู 
ตําบล/แขวง บา
เจาะ อําเภอ/เขต 
บาเจาะ  

0987285326 
 
091-6467342 
 
0866942556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศล ในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล 
ช่ือองคการสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชํานาญ 
หมายเลข
โทรศัพท 

๑   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องชวย
หายใจพรอม

อุปกรณ 

การคนหา
ผูประสบภัยทาง

น้ํา 

 

๒   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

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

ภาคผนวก  จ 



 

 
 
 
 
 
 

บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 
๑ ..............................................................   
๒ ..............................................................   
๓ ..............................................................   
๔ ..............................................................   
๕ ..............................................................   
๖ ..............................................................   
๗ ..............................................................   

ภาคผนวก  ง 



 

 
 

บัญชีรายช่ือองคการสาธารณกุศล ในพื้นท่ี ..........องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ........ 
 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล 
ช่ือองคการสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความชํานาญ 
หมายเลข
โทรศัพท 

๑   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องชวย
หายใจพรอม

อุปกรณ 

การคนหา
ผูประสบภัยทาง

น้ํา 

 

๒   มูลนิธิกูภัย................... รถเครื่องกําเนิด
ไฟฟา 

การเคลื่อนยาย
ผูประสบภัยใน 

อาคารสูง 

 

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

ภาคผนวก  จ 



 

 
 

 
บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ลักษณะ 
ความพิการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

นาย กามาฮะเด็ง  มะสะ 
นาย ซาบูลเลาะ เจะหมะ 
นางสาว ซูไรมิง นิมิง 
นาย ดอเลาะ  รีขะ 
นาย ตวนรอกือจิ  ลอแม 
นาย ตอพา  มาหามะสะ 
นาย นัซรูดิง จันทรวดี 
นาง พาตีเมาะ เจะโซะ 
นาย มะกอรี รีขะ 
ด.ช. มะไซดี ปาแซเลาะ 
นาย มะยูโซะ เจะหมะ 
นาย มะยูโซะ ตาเห 
นาย มะรอผี ซาแม 
นาย มะลี เจะบู 
นาย มะอาซีซี ตันหยง 
นาย มะอูเซ็ง ยูกะ 
นาย มามะ สีรอมา 
นาง มิเนาะ ดือราแมง 
นาง มีเดาะ ยูโซะ 
นาย มูบารอก เจะโซะ 
นางสาว แมะ ซามะ 
นางสาว แมะ หาไม 
นาง แมะหะโละ หาไม 
นาย ยูโซะ มูเฮง 
นางสาว รอกียะ ตาเห 
นาย รอเซะ กามา 
นางสาว รอยีซะ ดือลอง 
นาย ราเซะ กามา 
นาย สับกี ลีแมงยี 
นาง สีเปาะ อาแวบือซา 
นาย สุหลง ซามะ 
นางสาว สุไฮนี ตาแนแม 
นาย หมะ เจะสนิ 

198  หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
196/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
204 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
176/2 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
159 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
184 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
162 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
201 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
143 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
324 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
188 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
193 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
320 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
274/3 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
182/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
175 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
311/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
98 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
154 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
184/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
159/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
311/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 

311 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
185 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
202/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
275 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
141 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
157/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
137/7 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
104 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
324 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
151 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
141/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 

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

ภาคผนวก  ช 

คนพิการ 



 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ลักษณะ 
ความพิการ 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

ด.ช. อนัส มิง 
นาย อับดุลรอนิง มะแซ 
ด.ญ. อัสมะห มะแซ 
นาย อาแซ ตาแนแม 
นาย อาดีซี อูแล 
นาย อาลี อาลี 
นาง อุรงมูเฮ็ง 
นาย แอรฝาน จันทรวดี 
นาย รอนิง เจะซู 
นาย กอเดร สามะแอ 
ด.ญ. กูซัรณี สะบูโด 
นาย กูมะรอเซะ สะบูโด 
นาย เจะนุ มะลี 
นาง เจะมีเนาะ อาแว 
นาย ซูกรี ยูโซะ 
นาย ดือราแมง สาและ 
นาย ดุนเลาะ ปยา 
นาง ตวนบูงอ มาลียอ 
นาย ตวนยะ สะบูโด 
นางสาว บีเดาะ มาขะ 
นาย มะสอและ ดอเลาะ 
ด.ช. มุหะหมัดรุสลัน วาเละ 
นาง แมะเตะ ดอเลาะ 
นาง เยาะ โตะกอ 
เด็กหญิง  รอปนะห ดอเลาะ 
นาง ลีเมาะ ยูนุ 
นาง ลีเยาะ  ยูโซะ 
นาย สะมะแอ ดอเลาะ 
นาย สาและ โซะ 
นางสาว สุไรดา ตาลีดิง 
นางสาว สุไฮลา หะเดร 
นาย อันวา หะมะ 
นาย อาแซ สะมะแอ 
นางสาว อาอีเสาะ ดะแม็ง 
นาย อูมา ซีแต 
เด็กชาย อาซูวันฟกรี ฮะแสต 
นางสาว คอลีเยาะ ปูเตะ 
นางสาว คอลีเยาะ ลาวี 
นาย ตอเละ เลาะโอะ 

141/5 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
190 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
183 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
307/2 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
337 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
123/1 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
156 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
162 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
180/2 หมูท่ี 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
111 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
232/3 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
231/1 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
87 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
138 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
117/4 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
117 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
197 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
232/5 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
324/4 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
77 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
219/4 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
111 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
125 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
299 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
219 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
168 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
147/1 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
125 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
107 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
89/2 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
93/1 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
233 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
329 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
232/4 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
213 หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
หมูท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
65 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
65/2 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
124 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 

- 
- 
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- 
- 



 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ลักษณะ 
ความพิการ 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

นาง นางแมะเตะ ปูเตะ 
นาย นายซานูซี ลาสะ 
นาย ปามูรอซี แวหะมะ 
นาง พารีดะ เงาะ 
นาย มะดิง เจะสอแน 
นาย มะอูเซ็ง สาแล 
นาย มาหามะสบรี ลีมา 
นาย ยาสิง อาแซ 
นางสาว รอฮีเมาะ สาอุ 
นาย ลาเตะ มูละ 
นาย อาแว สะมะแอ 
นาย อาแว สุหลง 
นาย อัสมี วาเลาะ 
เด็กชาย อารีฟน ลาสะ 
นางสาว คอลีเยาะ อาลี 
นาย เจะแว มะลี 
นาย เจะสือแม มะแซ 
ด.ช. ซัมซู  เจะแว 
นาย ซู แมงกือเด็ง 
นาย มาหะมะ มูซอเลง 
นางสาว สูปยา มะแม 
นาย หะ สาและ 
นาย อับดุลเราะหมาน บากา 
นาย อารง ซาจิ 
นางสาว แอเสาะ อูมา 
นาง ฮะวอ อาแว 
นาย กอเดร มะเก 
นาย ซูลค็อยรีย สะอิ 
นางสาว ซูไฮนี สาแม 
นาย นิอารง บินสะมะแอ 
นาย มะตาเหร แวสนิ 
นาย มะอูเซ็ง เจะบู 
นาง รอกีเยาะ ดีรี 
นาง ลีเมาะ สาและ 
นาย ลุกมัน แซเลาะ 
นาง วาหมะ สาและ 
เด็กชาย อับดุลสาลาม สามะเด็ง 
นาย มาหามะรอยาลี เจะบู 
นาย สมยศ อุเซ็น 

65 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
62/1 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
212 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
198 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
125 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
216 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
177 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
204 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
66 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
70 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
130/1 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
198/1 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ
หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
62/3 หมูท่ี 1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
285/2 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
275 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
451/1 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
281 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
50 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
274/1 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
287/1 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
275/1 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
198 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
291 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
288 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
284 หมูท่ี 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
114 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
108/1 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
111/1 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
98 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
131/3 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
114/4 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
97 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
100 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
102 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
100 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
98/2 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
131/2 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล บานเลขท่ี ลักษณะ 
ความพิการ 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

 

เด็กชาย อากีรัม สาและ 
นาง เจะรอเมาะ ยาลา 
นาง ซารีฮะ เจะมา 
นาย มะ มาหามะ 
นาย มะสุดิง เปาะจิ 
นาง แมะ ตามะงา 
นางสาว แมะ มะเระ 
นาง ยามีละ เจะสาและ 
นาย ยี เจะหะ 
นางสาว รอหิหมะ มะเระ 
นาย สะมะแอ สะมะแอ 
นางสาว สีตีมีเนาะ มะปูเตะ 
นาย อาแว อุเซ็ง 
นาย ใอมัน ยาเต็ง 
นางสาว ฮามีดะ ฮามิ 

100/8 หมูท่ี 6 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
4 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
132 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
34 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
60 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
210 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
62 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
62 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
182 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
62 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
16 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
31 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
78 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
191/1 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 
27 หมูท่ี 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ 

 

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

 

หมายเหตุ  ๑.  ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก  จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยาง
สมํ่าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๑๐ ปลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป 
 ๔. เนื่องจากขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรกเปนขอมูลสวนตัว         ควรมอบ

ใหเฉพาะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น เชน กํานัน / ผูใหญบาน / ผูนําชุมชน ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
บัญชีรายช่ือสถานท่ีสําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

 
ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีตั้ง หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
 
 
 

๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

 
 

๒๐ 

สถานีรถไฟ 
สถานีขนสงผูโดยสาร 
สนามบิน 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา/สถานีไฟฟายอย... 
โรงผลิตน้ําประปา 
ชุมสายโทรศัพท / เสาสัญญาณสื่อสาร 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน / สถานศึกษา 
วัด / โบสถ / มัสยิด / สุเหรา 
โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 
ศูนยการคา / หางสรรพสินคา 
สถานีบริการน้ํามัน 
สถานีบริการกาซ 
โรงแรม / รีสอรท / ท่ีพัก 
อาคารสูง (ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓, (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
สถานบริการ 
โรงภาพยนตร 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 
โบราณสถานและสถานท่ีทางประวัติศาสตร
ท่ีสําคัญ 
เขตพระราชฐาน* 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

โรงเรียนบานดูกู หมูท่ี 7  ต.บาเจาะ 
มัสยิดหมูท่ี 1,3,5,6,7,8 ต.บาเจาะ 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 



 

แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   อําเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส 

ขอมูล ณ วันท่ี  24 เมษายน พ.ศ.2563 
 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ อปท.) ชื่อสถานที่ 

คาพิกัด 

GPS 
(ถามี) 

ที่อยู รองรับ 
ผูอพยพได
จํานวน 
 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

เลขที ่ หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตําแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบานบือเจาะ  1.  มัสยิดหมูที ่1 
 

- - หมู
บานบือ
เจาะ(หมู

ที่1)   

บาเจาะ บาเจาะ 200 นายนิตวนตายูดิน  แวซามิง 
อิหมามมัสยิดหมูที ่1 

-  ไฟฟา 
 ประปา 
หองสุขา...2...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

หมูบานดูกู 
 

1.  มัสยิดหมูที ่3 
 

- - หมูบานดู
กู 

(หมูที่3) 

บาเจาะ บาเจาะ 200 นายมูฮัมหมัดซุลฮัน  ลามะทา 
อิหมามมัสยิดหมูที ่3 

  ไฟฟา 
 ประปา 
หองสุขา...2...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

 
 
หมายเหต ุ:  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภยัอันตรายควรหลกีเลี่ยงบรเิวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน 

 

 
 



 

แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   อําเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส 

ขอมูล ณ วันท่ี  24 เมษายน พ.ศ.2563 
 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ อปท.) ชื่อสถานที่ 

คาพิกัด 

GPS 
(ถามี) 

ที่อยู รองรับ 
ผูอพยพได
จํานวน 
 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

เลขที ่ หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตําแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบานเปาเบาะ 1.  มัสยิดหมูที ่5 
 

- - หมูบาน
เปาเบาะ
(หมูที่5) 

บาเจาะ บาเจาะ 200 นายมะรอซี  วาเด็ง 
อิหมามมัสยิดหมูที ่5 

-  ไฟฟา 
 ประปา 
หองสุขา...3...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

หมูบานบาดง  
 

1.  มัสยิดหมูที ่6 
 

- - หมูบาน
บาดง(หมู

ที่6)   
 

บาเจาะ บาเจาะ 200 นายมะตอเฮ  เจะบู 

อิหมามมัสยิดหมูที ่6 
-  ไฟฟา 

 ประปา 
หองสุขา...2...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

 
 
หมายเหต ุ:  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภยัอันตรายควรหลกีเลี่ยงบรเิวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน 

 

 
 



 

แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   อําเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส 

ขอมูล ณ วันท่ี  24 เมษายน พ.ศ.2563 
 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ อปท.) ชื่อสถานที่ 

คาพิกัด 

GPS 
(ถามี) 

ที่อยู รองรับ 
ผูอพยพได
จํานวน 
 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

เลขที ่ หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตําแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบาน      
ดูกูสุเหรา 

1.  โรงเรยีนบานดูกู 
 
 
 
 
2.  มัสยิดหมูที่ 7 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

หมูบาน      
ดูกูสุเหรา 
(หมูที่7)   
 
หมูบาน 
ดูกูสุเหรา 
(หมูที่7)   

 

บาเจาะ 
 
 
 
 
บาเจาะ 

บาเจาะ 
 
 
 
 
บาเจาะ 

300 
 
 
 
 

200 

นางสุทัศนะ เจะมะ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดูกูนาย 

 
 

 
 

อารง   เจะโซะ 
อิหมามมัสยิดหมูที ่7 

073-599399 
- 

 
 
 
- 

 ไฟฟา 
 ประปา 
หองสุขา..8...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 
 
 ไฟฟา 
 ประปา 
หองสุขา...2...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

 
หมายเหต ุ:  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภยัอันตรายควรหลกีเลี่ยงบรเิวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน 

 
 
 



 

แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว       
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   อําเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส 

ขอมูล ณ วันท่ี  24 เมษายน พ.ศ.2563 
 

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

(ระบุชื่อ อปท.) ชื่อสถานที่ 

คาพิกัด 

GPS 
(ถามี) 

ที่อยู รองรับ 
ผูอพยพได
จํานวน 
 (คน) 

ผูรับผิดชอบสถานที ่

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

เลขที ่ หมูบาน/
ชุมชน 

ตําบล อําเภอ ชื่อ-สกุล 
/ตําแหนง 

หมายเลขโทรศัพท 

หมูบานบือเจาะ2 1.  มัสยิดหมูที ่8 
 

- - หมูบาน 
บือเจาะ2 
(หมูที่8) 

บาเจาะ บาเจาะ 200 นายอับดุลเลาะห  ตีมุง 

อิหมามมัสยิดหมูที ่5 
-  ไฟฟา 

 ประปา 
หองสุขา...3...หอง 
 อื่น ๆ...(ระบุ)... 

 
 
 

 
 
หมายเหต ุ:  1. สถานที่พักพิงชั่วคราวควรเปนพ้ืนที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศไดดีและมีพ้ืนที่สวนตัวควรกวางกวา 3.5 ตารางเมตร/คน 
               2. เสนทางเขาถึงที่พักพิงควรอยูหางจากภยัอันตรายควรหลกีเลี่ยงบรเิวณที่เปลี่ยวหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคามดานความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการกัดเซาะของดิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ญ 
ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

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

มีโอกาสเกิดนอยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดนอย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่ํา 

ท่ีมา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเส่ียงต่ํา     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง



 

 

 
 
 
 
 

คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
เร่ือง การจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

--------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 บทท่ี 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ขอ 3.2.2 
ระดับปฏิบัติการ (๖) (กรณีเมืองพัทยา) (๗) (กรณีเทศบาล) (๘) (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) (เลือกอยางใด
อยางหนึ่ง) ท่ีกําหนดใหมีการจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา/เทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลโดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ      ผูอํานวยการ 

๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ                รองผูอํานวยการ 
๓.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ     กรรมการ 
๔.ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบาเจาะ     กรรมการ 
๕.ผูแทนฝายทหารในเขตพ้ืนท่ี       กรรมการ 
๖.กํานัน ตําบลบาเจาะ        กรรมการ 
๗.ผูใหญบานทุกหมูบาน                              กรรมการ 
๘.สาธารณสุขตําบล        กรรมการ 
๙.ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี       กรรมการ 
๑๐.ผูแทนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี       กรรมการ 
๑๑.ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี      กรรมการ 
๑๒.หัวหนาฝายทุกฝาย ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ             กรรมการ 
๑๓.หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  กรรมการ 

           และเลขานุการ 
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 
อํานาจหนาท่ี 
 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ เพ่ืออํานวยการ 
ประสานงาน และปฏิบัติการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 ๒. กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงจากสาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
และ การฟนฟูของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
 3. เฝาระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ใหเสนอผูอํานวยการทองถ่ินจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เพ่ือ
จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
 4.  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง เทศบาลตําบลบาเจาะ สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให 
หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ 
 ๕.  รวบรวมและจัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี อําเภอบาเจาะ 

ภาคผนวก  ฎ 
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6.  ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนใดตามท่ีนายอําเภอหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบา

เจาะและผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
  

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี......24........เดือน....เมษายน..........  พ.ศ. .2563.... 
 

                                                               ตอพา  อูแล 
            (นายตอพา  อูแล) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบล บาเจาะ 
            ผูอํานวยการทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 4(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 13(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร) 

เพ่ือใหความรู 
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย   

ครั้ง 
     

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา
อบรมมี
ความรู
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

2 จัดซ้ือรถดับเพลิงและ
บรรทุกน้ํา 

เพ่ือชวยแหลือ
ผูประสบภัย 

1  คัน 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จํานวนรถท่ี
จัดเพ่ือ

ชวยเหลือ
ประชาชน 

สามารถ
ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV ท่ีทําการอบต.

และในหมูบาน 

เพ่ือใหชุมชนชนมี
ความปลอดภัย
และเขมแข็ง 

     431  โครงการ 
7  แหง 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

 49อัตรา
เหตุการณ 
 50ความไม

สงบท่ีลดลง 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 57(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 67(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรม
ปองกันอัคคีภัย 

เพ่ือใหความรู 
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย   

 
30  ราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา
อบรมมี
ความรู
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนน 

สรางความเปลอด
ภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

   861  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000  91อัตรา
เหตุการณ  
 92ความไม

สงบท่ีลดลง 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

6 จัดซ้ือรถยนตกูภัย
และรถยนตบริการ
ทางการแพทย(รถ

ฉุกเฉิน) 

เพ่ือใชในการ
ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนผูเขา
อบรมมี
ความรู
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 110(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 120(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการชวยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดรอนสําหรับ

ผูประสบภัย 

เพ่ือชวยเหลือผูท่ี
ไดรับความ
เดือดรอน 

1 
 ตําบล 

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 จํานวนรถท่ี
จัดเพ่ือ

ชวยเหลือ
ประชาชน 

สามารถ
ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

 

 

แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตนดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะท่ี 1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบดวย 

3. ขอมูลภัยพิบัติ 

คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมายในชองวางท่ีเตรียมไวให และ/หรือเขียนขอความ ตามความเปนจริง 

1. สถานท่ีท่ีทําการประเมิน 

สถานท่ี หมูท่ี 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด 

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

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

3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

 

 

 

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

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ 

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

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

 (  ) สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

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



แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะท่ี 1 หมายเลขอางอิงแบบประเมิน    

 

 

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

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

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

5. สาธารณูปโภค 

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

5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
รายการ การใชงาน 

ใชงานไดปกติ ไมปกติ  
แตทํางานได เปนระยะ 

 

เสียหาย 
 ใชงานไมได 

ถนน    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
โทรศัพทพ้ืนฐาน    
โทรศัพทมือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอรเน็ต    

อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บานเรือน/อาคารท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ 

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

7. ความตองการความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน (โปรดลําดับความตองการแตละดาน) 
7.1 ความตองการความชวยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการคนหาและกูชีพกูภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถกูภัย จํานวน _____________ คัน 
 (  ) เรือทองแบน/ แพยาง จํานวน _____________ ลํา 
 (  ) เครื่องปนไฟ จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปนไฟ จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ําดื่ม จํานวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จํานวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จํานวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จํานวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันนํ้า จํานวน _____________ ลํา 

(  ) อุปกรณกูภัยทางนํ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จํานวน _______________ อัน 
           (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                  จํานวน  _____________ อัน 

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

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

7.4 ความตองการความชวยเหลือเรงดวน ระบุ       
            
             

 
8. ความตองการดานบุคลากร 

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

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

 
1. สถานท่ีทําการประเมิน 

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

 
2. ทีมประเมินอยางรวดเร็ว (DANA Team) 
ท่ี ซ่ือ-นามสกล หนวยงาน ตําแหนง โทรศัพท E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      

5      
 
3. ขอมูลภัยพิบัติ 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ^ในซองวางท่ีเตรียมไวใหและ/ หรีอเขียน,ขอความ ตามความเปนจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
อุทกภัย (  ) นํ้าทวมฉับพลัน (  ) นํ้าทวมขัง (  ) น้ําลนตลิ่ง 

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

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ฑ  
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 
            (  )  ณ วันท่ีทําการประเมิน    ภัยพิบัติไดสิ้นสุดลงแลว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันท่ี เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
         สิ้นสุดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

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

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

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

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

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

ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ     
ประชาชนท่ีตองอพยพ     
ประชาชนท่ีเสียชีวิต     
ประชาชนท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชาชนท่ีสูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

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

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนท่ี     
ประชากรแฝงแฝงไดรับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีตองอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงท่ีเสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงท่ีบาดเจ็บ 
ชวยเหลือตนเองได 
ชวยเหลือตนเองไมได 

   

ประชากรแฝงแฝงท่ีสูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุมเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุมเส่ียง/เปราะบาง จํานวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผูสูงอายุ    

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

5. พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บานเรือนท่ีเสียหาย 

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

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

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

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

(  ) พืชสวน  จํานวน        ไร 
 (  )  นาขาว  จํานวน                   ไร 

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

 
 5.2 สาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

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

6. ความตองการความชวยเหลือรายการความจําเปนท่ีไมใชอาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จํานวน 

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

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

8. สุขภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃท่ียังเปดใหบริการได ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ในชวงเกิดภัยพิบัติ  

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

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

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

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

9.2 แหลงอาหาร ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดทองถ่ิน    (  ) รานขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ไดรับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซน จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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10. ศูนยพักพิง (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

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

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

 10.3 จํานวนศูนยพักพิง จํานวน  แหง 
11. การศึกษา 

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

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

12. การคุมครอง 
 12.1จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีประสบภัย (อายุตํ่ากวา 18ป) 

จํานวนเด็กในพ้ืนท่ี
 

จํานวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพอแม/ผปกครอง
 

จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 
เด็กพลัดหลง จํานวน คน หญิง คน ชาย คน 

อ่ืนๆ โปรดระบุ       

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

แหลงขอมูลขาวสาร กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน   
โทรศัพทมือถือ   
วิทยุ   
อินเตอรเน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ   
สื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานรัฐ   

อ่ืนๆ ระบุ   
 
 13.3 อุปสรรคในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในชวงเกิดภัยพิบัติ 

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

14. ภาพรวมของความตองการความชวยเหลือ  
14.1 การจัดลําดับความตองการความชวยเหลือเรงดวน 

รายการ ระดับความตองการ (เรงดวน) 
มาก ปานกลาง นอย 

ท่ีพักพิง    
อาหาร ขาวสาร อาหารแหง    
นํ้าดื่ม/น้ําใช    
อุปกรณยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑและยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย    
การใหบริการดานการศึกษา    
สัตวเลี้ยง (อาหารและการขนยาย)    
รายการท่ีไมใชอาหาร *รายละเอียดตามขอ 6    
ระบบไฟฟา    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนสง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    

อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การชวยเหลือจากหนวยงาน ในชวงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ดานโครงสรางถนน ระบุชื่อหนวยงาน  
14.1.2 ดานไฟฟา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.3 ดานประปา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.4 ดานการสื่อสาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.5 ดานอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.6 ดานสิ่งของเครื่องใชท่ีไมใชอาหาร ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.7 ดานสุขภาพ ระบุซ่ือชื่อหนวยงาน 
14.1.8 ดานท่ีพักพิง/ท่ีอพยพชั่วคราว ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.9 ดานสุขาภิบาล ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.10 ดานการศึกษา ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.11 ดานการคุมครอง ระบุชื่อหนวยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหนวยงาน 
 
ผูประเมิน     ตําแหนง      
วัน/เดือน/ป     เวลา        

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

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

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

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

  

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 
1. สถานท่ีนอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   

- มุง   
- เสื่อ   
- ผาหม   
- เตนท   

2. หองสุขา   

- หญิง   

- ชาย   
3. หองอาบน้ํา   

- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณทําครัว   
- จาน/ชอน/ถวย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนท่ีสวนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
 



 

11 
 

 

 
 

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไมมี 

8. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุมเปราะบาง เซน เด็กเล็ก คนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ 
  

11. ท่ีจอดรถ 
  

12. พ้ืนท่ีกิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนท่ีบริการคนพิการ (รีลแชร) หรือผูท่ีตองการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนท่ีจัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมใหคําปรึกษา 
  

16. พ้ืนท่ีซักลาง 
  

17. พ้ืนท่ีสําหรับสัตวเลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนยฟกพิง (องคการสหประซาซาติ) 

รายการ จํานวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 

ระยะทางจากสุขาถึงท่ีพัก 5-51 เมตร 

เจาหนาท่ีหลักดูแล 1:100 

อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100 

นํ้าสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 

นํ้าสําหรับครัวในศูนยฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 

นํ้าสําหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 

อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 

พ้ืนท่ี 3.5 ตารางเมตร/คน 

ขนาดพ้ืนท่ีศูนยฯ 30 ตารางเมตร/คน 
 


	 อัตราเหตุการณ์
	 (ผลผลิตของโครงการ)
	 (บาท)
	 ความไม่สงบที่ลดลง
	 (บาท)
	   1  โครงการ
	 (ผลผลิตของโครงการ)
	 ความไม่สงบที่ลดลง
	 (บาท)
	 อัตราเหตุการณ์ 
	 (ผลผลิตของโครงการ)
	     1  โครงการ
	บทที่ 1
	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น6หมู่บ้าน ได้แก่
	หมู่ที่ 1  บ้านบือเจาะ (อบต.บางส่วน)
	หมู่ที่ 3  บ้านดูกู (อบต.บางส่วน)
	หมู่ที่ 5  บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน)
	หมู่ที่ 6  บ้านบาดง (อบต.บางส่วน)
	หมู่ที่ 7  บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพื้นที่)
	หมู่ที่ 8  บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน)

	(1) อุทกภัย
	ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	(2)  วาตภัย
	ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	(3) ภัยแล้ง
	ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	(4) อัคคีภัย
	ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี)
	ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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