
 

สารบัญ 
 

                     หนา  
 

แผนที่ อปท. 
บทนํา                
  
  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑  
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ (ระบุช่ือ อปท.)      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 การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี (ระบุช่ือ อปท.)  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 (ระบุช่ือ อปท.)  ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙  
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       ๙  
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ อปท.) (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) ๑๓ 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      ๑๓ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด     ๑๓  
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑4 
     ๒.๗.๓ การ ปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม 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 (ระบุช่ือ อปท.)    ๒5  
   ๔.๑.๑ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) ๒6
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ช่ือ อปท.)   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 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       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 (ระบุช่ือ อปท.) ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕0  
   ของ (ระบุช่ือ อปท.) ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖ .2  การติดตามและประเมินผล       ๕2  
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕2 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๕3 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕3 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕3 
   ของ (ระบุช่ือ อปท.)  
 ภาคผนวก  

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต (ระบุชื่อ อปท.) 

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

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ (ระบุชื่อ อปท.) 

ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
จ. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี (ระบุชื่อ อปท.)    
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

 ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุมเปราะบางท่ีจะตองใหความชวยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขต (ระบุชื่อ อปท.)     
ฌ. แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว 

  
    

 



สารบัญ (ตอ) 
 

                
 

ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.)  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลองกับ 

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

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

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

 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 

                      หนา  
 
 แผนภาพท่ี ๑ –๑  :  วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย          บทนํา 
 
 แผนภาพท่ี ๒ –๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ของ (ระบุช่ือ อปท.)  
 
 แผนภาพท่ี ๒ –๒  :  กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพท่ี ๒ –๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๓  
 
 แผนภาพท่ี ๓ –๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒4 
 
 แผนภาพท่ี ๔ –๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุช่ือ อปท.)   ๒5 
 
 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น  ๒7 
 
 แผนภาพท่ี ๔ –๓  :  ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุช่ือ อปท.)  ๓7 
 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว (ระบุช่ือ อปท.)    ๔0 
 

 แผนภาพท่ี ๕ –๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๔4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

                      หนา  
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๒ 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๓ 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๓ 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๔ 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ (ระบุช่ือ อปท.)  ๔ 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๕ 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)     ๕ 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตารางท่ี ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี  ๑๕ 
   (ระบุช่ือ อปท.) 
ตารางท่ี 3-1  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว   19 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย  21 
   (ระบุช่ือ อปท.)  

 ตารางท่ี ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ   41  
ตารางท่ี ๔–๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี ๓1 

 ตารางท่ี ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ (ระบุช่ือ อปท.)   ๓๓ 
  
 ตารางท่ี ๖ –๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ  ๕0 
 


