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บทท่ี ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพิจติร 
๑.๑ สภาพภูมิสังคม 

      ๑.๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒.๐๑๗  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ๗,๕๑๐.๖๒๕ ไร่ มีความหนาแน่นของประชากร  ๒,๐๑๔  คนต่อตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยหาทรัพยากรต่างๆ  มาเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคล  ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนขนาดเล็กไปสู่ลักษณะชุมชนเมือง           
ที่มีขนาดอาคารใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนแออัดเกิดขึ้นจ านวนมากจากการเปลี่ยนแปลง  
เทศบาลเมืองพิจิตรมีแม่น้ าไหลผ่าน กระแสน้ าในฤดูฝนไหลเชี่ยวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอุทกภัยทุกปี มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนทีใ่กล้เคียง คือ 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปากทางอ าเภอเมืองพิจิตร 

 -  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร 

 -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลปากทางและต าบลท่าหลวงอ าเภอเมืองพิจิตร 

 -  ทิศตะวันตกติดต่อกับ ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร 

     ๑.๑.๒ ลักษณะทางการปกครอง 

                (๑) การปกครองท้องถ่ิน 

      เทศบาลเมืองพิจิตร  แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่  จ านวน  ๒๕  ชุมชนดังนี้ 

 ๑.  ชุมชนปากคลองท่าหลวง 
 ๒.  ชุมชนพิจิตรธานี 
 ๓.  ชุมชนประตูน้ าคลองท่าหลวง 
 ๔.  ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก 
 ๕.  ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน 
 ๖.  ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง 
 ๗.  ชุมชนปากทาง 
 ๘.  ชุมชนราชรถ 
 ๙.  ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ 
 ๑๐.  ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ 
 ๑๑.  ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 
 ๑๒.  ชุมชนกลางเมือง          
 ๑๓.  ชุมชนวัดท่าหลวง 
 ๑๔.  ชุมชนบึงสีไฟตอนบน 
 ๑๕.  ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 

๑๖.  ชุมชนศรีมาลา 
 ๑๗.  ชุมชนสระหลวง 
 ๑๘.  ชุมชนบุษบา 
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๑๙.  ชุมชนขุนแผน 
 ๒๐.  ชุมชนเทศบาล   
 ๒๑. ชุมชนหน้าบึงสีไฟ 

๒๒. ชุมชนราชวิถี 
 ๒๓. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 
 ๒๔. ชุมชนประชาอุทิศ 
 ๒๕. ชุมชนตลาดสดเทศบาล  ๒ 
 

 ๑.๑.๓ ลักษณะการประกอบอาชีพ 

            ประชากรส่วนใหญ่ของ เทศบาลเมืองพิจิตร ประกอบอาชีพ รับราชการ รองลงมาได้แก่ ด้าน 
ค้าขาย รองลงมาได้แก่ ด้าน รับจ้างทั่วไป เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 119,344.81 บาท  
 

๑.๑.๔ เส้นทางคมนาคม 
           มีเส้นทางคมนาคมส าคัญ  ๔  เส้นทางคือ 

  เส้นทางท่ี  ๑  จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒  
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนครสวรรค์  แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์-ชุมแสง-บางมูลนาก-ตะพานหิน-
พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๑๘)  เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ  ๓๔๕  กิโลเมตร 

  เส้นทางท่ี  ๒  จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข ๑)  แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้า-เขาทราย-  สากเหล็ก 
(ทางหลวงหมายเลข ๑๑)  เข้าสู่จังหวัดพิจิตรที่แยกสากเหล็ก  (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑)  ระยะทางประมาณ  
๓๔๔  กิโลเมตร 

  เส้นทางท่ี  ๓  จากกรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข ๑)  แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้า-เขาทราย     (ทางหลวง
หมายเลข  ๑๑)  แยกเข้าเส้นทางเขาทราย-ตะพานหิน-พิจิตร  (ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๓) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร  
ระยะทางประมาณ  ๓๓๘  กิโลเมตร 

  เส้นทางท่ี  ๔  จากกรุงเทพมหานคร  (ทางหลวงหมายเลข ๑)  แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 
๓๒  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงจังหวัดนครสวรรค์  แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก  (ทางหลวง
หมายเลข  ๑๑๗)  ถึงแยกปลวกสูง  อ าเภอวชิรบารมี  แยกเข้าเส้นทางสามง่าม-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๕)  
เข้าสู่จังหวัดพิจิตร  ระยะทางประมาณ  ๓๖๐  กิโลเมตร  

๑.๒ สถิติการเกิดสาธารณภัยของเทศบาลเมืองพิจิตร 

     ๑.๒.๑  อุทกภัยและน้ าท่วมขังในเขต 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวนครั้งที่
เกิดภัย (ครั้ง) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ประสบภัย  
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

2561 5 - อ าเภอเมือง - - - 
2562 - - อ าเภอเมือง - - - 
2563 10 - อ าเภอเมือง - -   - 
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    ๑.๒.๒  ภัยแล้ง 
ปี 

พ.ศ. 
จ านวนครั้งที่
เกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร่) 

จ านวนสัตว์
ที่รับ

ผลกระทบ 
(ตัว) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2561 60 อ าเภอเมือง - - - - 
2562 88 อ าเภอเมือง - - - - 
2563 71 อ าเภอเมือง - - - - 
 
     ๑.๒.๓  ภัยจากอัคคีภัย 
ปี พ.ศ. จ านวนครั้งที่

เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

2561 28 อ าเภอเมือง ป่าหญ้า - - - 
2562 74 อ าเภอเมือง ป่าหญ้า - - 2,190 
2563 91 อ าเภอเมือง ป่าหญ้า - - 40,300 
 
๑.๓ การประเมินความเสี่ยงภัยของพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตร 
 -  ภัยจากอุทกภัย  ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากไฟป่า     ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากความแห้งแล้ง  ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากอัคคีภัย   ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากการคมนาคมขนส่ง ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากภัยหนาว  ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากโรคระบาดสัตว์  ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความรุนแรงน้อย 
 -  ภัยจากการชุมนุมประท้วง ไม่มี 
 -  ภัยจากการก่อวินาศกรรม ไม่มี 
 จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ  
ดังนั้นเทศบาลเมืองพิจิตรจึงจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕64 
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บทท่ี ๒ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  analysis)  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์ส ารวจสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพ่ือน ามาสังเคราะห์ว่าองค์กรมี จุดแข็ง (Strengths) ,จุดอ่อน (Weaknesses) , 
อุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) อย่างไร ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว ประกอบไปดัวยปัจจยัดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑.๑ ปัจจัยภายใน คือ สิ่งที่เราควบคุมได้ ได้แก่   

   จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งน ามาเป็นประโยชน์ในการ
ท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

   จุดอ่อน หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งไม่
สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒.๑.๒ ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ได้แก่  

   อุปสรรคหรืออันตราย หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การท างาน  ขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร ซึ่งในที่นี้ คือ อันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ 

   โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค /อันตราย 
๑.มีกฎหมายที่เป็นหลักใน
การท างาน 
๒.มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินงานได ้
๓.บุคลากรมีความรู้
หลากหลายสาขาและมาก
ด้วยประสบการณ ์

๑.ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้
ความเข้าใจในด้านกาป้องกัน 
บรรเทา ฟ้ืนฟู อย่างแท้จริง 
๒.ขาดความชัดเจนของ
ระบบในการปฏิบัต ิ
๓.ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ทันสมัย 

๑.นโยบายแห่งรัฐให้
ความส าคญัและมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบ ภารกิจด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๒.ประชาชนให้ความยอมรับ
เชื่อถือและเห็นความส าคญั
ในการป้องกันบรรเทา  ฟื้นฟู 
ท าให้เกิดการมสี่วนร่วม 

๑.ขาดระบบฐานข้อมลูใน
การเตือนภยั และเครื่องมือ
เทคโนโลยีในการสนับสนุน
การด าเนินงาน 
๒.สาธารณภัยเกดินอกเหนือ
การควบคุมท าให้ยากต่อการ
จัดการ 
๓.การเชื่อมโยงระบบงานใน
แต่ละหน่วยงานไม่ทั่วถึง 

 
๒.๒วิสัยทัศน์ ( Vision) 

       “เทศบาลเมืองพิจิตรมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน” 

๒.๓ พันธกิจ ( Mission) 

     ๒.๓.๑ ด าเนินการจัดท านโยบายแนวทางและวางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ๒.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 

     ๒.๓.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
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 ๒.๓.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๒.๓.๕ สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ๒.๓.๖ ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูสภาพ
พ้ืนที่ ตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด 

     ๒.๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ 

     ๒.๓.๘ อ านวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่          
ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

      ๒.๓.๙ ประสานความช่วยเหลอืในการป้องกัน การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟ้ืนฟูกับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก 

      ๒.๓.๑๐ ด าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย 

๒.๔ เป้าประสงค์ 

     ๒.๔.๑ เพ่ือให้ชุมชนและประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ๒.๔.๒ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

     ๒.๔.๓ เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา อย่างทันเวลาและท่ัวถึง 

     ๒.๔.๔ เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 

     ๒.๔.๕ เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัยน าไปสู่การคุ้มค่า และยั่งยืน 

๒.๕ ขอบเขตสาธารณภัย 

      สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์
น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ   

        การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ฉบับนี้ ก าหนด
ขอบเขตสาธารณภัยไว้ดังนี ้ 

      ๒.๕.๑ ด้านสาธารณภัย 
     (๑) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
     (๒) ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 
     (๓) ภัยแล้ง 
     (๔) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
     (๕) ภัยจากอัคคีภัย 
     (๖) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
     (๗) ภัยจากโรคระบาดสัตว์ และสัตว์น้ า 
     (๘) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 
     (๙) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
     (๑๐) ภัยจากอากาศหนาว 
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     (๑๑) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
     (๑๒) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
     (๑๓) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๒ ภัยด้านความม่ันคง 
     (๑) ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
     (๒) ภัยทางอากาศ           
        (๓) ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 
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บทท่ี ๓ 

แผนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองพิจิตร จะด าเนินการอย่างครบวงจรวัฏจักร

ของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approch) ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ    
การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูบูรณะ โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่ส าคัญให้สอดรับ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๐ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พระราชบัญญัติ
งบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยแผนงานในการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ ๑ ปี มีการแบ่งกระบวนการออกเป็น ๓ ระยะของการจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 

๓.๑ ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย 

 ๓.๑.๑ มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ 

  (๑) การป้องกันสาธารณภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง 

  (๒) การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดท าฐานข้อมูล  ด้านสา
ธารณภัยตลอดจนฐานข้อมูลวัสดุ  อุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถ
เชื่อมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น  

 ๓.๑.๒ มาตรการในการเตรียมความพร้อม 

  (๑) การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  (๒) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย  

  (๓) การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร 

  (๔) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๕) การเตรียมปัจจัยสี่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  (๖) การเตรียมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และด้านพลังงาน เพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  (๗) การเตรียมบุคลากรเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๘) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๒ ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 

  มาตรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

  (๒) การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัย 

  (๓) การสนธิก าลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ โดยเน้นการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตและการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉิน 

  (๔) การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย โดยการจัดระบบการแพทย์และการสาธารณสุขฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  (๕) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  
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  (๖) การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดท าข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้อง 
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกระยะ เพ่ือลดความตื่นตระหนก 

๓.๓ ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย 

  มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย 

  (๑) การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

  (๒) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย 

  (๓) การฟ้ืนฟูด้านปศุสัตว์ 

  (๔) การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย 

  (๕) การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหาย 

  (๖) การจัดการสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ประสบภัย 

  (๗) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดท ารายงานความเสียหายจากสาธารณภัย และติดตาม
ประเมินผลการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย 
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บทท่ี ๔ 

หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจติร 
๔.๑ วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑.๑ เพ่ือวางระบบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและมีความเป็นเอกภาพในการบังคับ
บัญชา 

  ๔.๑.๒ เพ่ือการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถน ามาตรการในการลดหรือหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดสาธารณภัย มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๔.๑.๓ เพ่ือช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

๔.๒ นิยามศัพท ์

  ๔.๒.๑ สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรค
ระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี
ผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

 ๔.๒.๒ ระดมสรรพก าลัง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร ท าให้ทรัพยากร
อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะน าไปใช้ และใช้ทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วนั้น สนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  ๔.๒.๓ หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่
ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔.๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

  ๔.๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  ๔.๒.๖ อ าเภอ หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ  

  ๔.๒.๗ นายอ าเภอ หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

  ๔.๒.๘ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ๔.๒.๙ รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  ๔.๒.๑๐ ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ๔.๒.๑๑ ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ๔.๒.๑๒ รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ๔.๒.๑๓ ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 

  ๔.๒.๑๔ ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี และหัวหน้าผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน        

  ๔.๒.๑๕ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔.๒.๑๖ ผู้บัญชาการเหตุการณ ์หมายถึง เป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุด และเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการมอบอ านาจนั้นๆ ให้แก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
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  ๔.๒.๑๗ เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ๔.๒.๑๘ อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

  ๔.๒.๑๙ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๔.๒.2๐ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง หน่วยงานทีจัดตั้งขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการอ าเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๔.๒.2๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลหรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

  ๔.๓ หลักการปฏิบัติ 

  ๔.๓.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ  ตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งเสียหายอันเนื่องมาจาก            
สาธารณภัยตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

  ๔.๓.๒ การเผชิญเหตุ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุในพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการเข้าระงับบรรเทา  
สาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว ได้แก่ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ๔.๓.๓ การอ านวยการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอ านวยการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ได้แก่ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามล าดับ โดยขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงและ          
ขีดความสามารถในการจัดการกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น ผู้อ านวยการในแต่ละระดับที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการอ านวยการ เป็นผู้ที่สามารถสั่งการในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ เหนือหน่วยงานที่เข้าร่วม
การปฏิบัติทั้งสิ้น 

  ๔.๓.๔ การให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่มีขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบสาธารณภัยได้ จึงก าหนดให้หน่วยที่ช่วยเหลือ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ประสิทธิภาพ และศักยภาพ ของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่      
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่ใกล้เคียง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดองค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป เมื่อหน่วยงานให้การสนับสนุนได้รับการ
ร้องขอให้รีบด าเนินการให้การสนับสนุนไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ร้องขอ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีหน้าที่ด าเนินการตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 

  ๔.๓.๕ การจัดตั้งระบบการสื่อสาร ในการรับและแจ้งข่าวระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ยามปกติ       
โดยสามารถรับและแจ้งข่าวซึ่งกันและกันได้สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และโดยต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

  ๔.๔ ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

  ๔.๔.๑ ความรุนแรงระดับ ๑ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก 

ผู้อ านวยการท้องถิน่ ผู้อ านวยการอ าเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยล าพัง 

  ๔.๔.๒ ความรุนแรงระดับ ๒ สาธารณภัยขนาดกลาง 

ผู้อ านวยการในระดับ ๑ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๑๑ 

  ๔.๔.๓ ความรุนแรงระดับ ๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัยที่
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ 

   เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มี พ้ืนที่ เสียหายเป็นบริเวณกว้างขวาง หรือสถานการณ์ของสาธารณภัย            
ที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษต้องระดมความช่วยเหลือจากทุ กส่วนราชการ ภาคเอกชน   
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการจังหวัดไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้ต้องอาศัย ความร่วมมือ         
จากหน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ ให้ผู้อ านวยการกลางหรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 

  ๔.๔.๔ ความรุนแรงระดับ ๔ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง     
 เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตทรัพย์สินและขวัญก าลังใจของ
ประชาชนทั้งประเทศ หรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไม่
สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
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บทท่ี ๕ 
การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕.๑ องค์กรปฏิบัติ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร   

 ๕.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการ 
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล  และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที ่
   ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร 
   (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
   (๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขต
พ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
   (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ งประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณ
ภัยขึ้นในพื้นที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร จะจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว 
๕.๒  โครงสร้างและหน้าที่          
 ๕.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ดังนี้ 
   (๑) ฝ่ายอ านวยการ          
   (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ         
   (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ         
   (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ          
   (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์         
   (๖) ฝ่ายสื่อสาร 
 
 

 

 

 

  
 

 

 ฝ่ายแผน 

                  และโครงการ 
 

 

แผนภูมิที่ ๕.๑ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร 

      

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลเมืองพิจิตร 

 

/

ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยป้องกัน
และ 

ปฏิบัติกำร 

ฝ่ำย 
ฟื้นฟูบูรณะ 

ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยสื่อสำร 
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 ๕.๒.๒ หน้าที่ 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานของ
ผู้อ านวยการเทศบาล อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ส านักงานเทศบาล เป็นส านักงานของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ที่ท าการปกครองอ าเภอ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการอ าเภอ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ และแต่ละฝ่ายท าหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) ฝ่ายอ านวยการ 
  ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ 
  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงานการพัฒนา
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกข้ันตอน งานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัด
ฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
  ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นวางมาตรการต่างๆ     
ในการป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจัดระเบียบแจ้งเตือนภัย           
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 

 (๔) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 
   ท าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือท าหน้าที่สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
 

          (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ 
                

     (๖) ฝ่ายสื่อสาร 
       ท าหน้าที่วางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้
ตลอดเวลา 

๕.๓ การบรรจุก าลัง 

 ๕.๓.๑ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) แห่งพ้ืนที่เป็นหลัก 
 ๕.๓.๒ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย     
พลเรือน ( อปพร.) 
 ๕.๓.๓ ในภาวะไม่ปกติ หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้บรรจุแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
เทศบาล เข้าปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
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แผนภูมิที ่ ๕.๒ โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร 

     

 

 

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 

 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบำลเมืองพิจิตร 

ผู้อ ำนวยกำร (นำยกเทศมนตรี) 

เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

           เทศบำลเมืองพิจิตร 

เจ้ำหน้ำที่เทศบำล 

 

 

ฝ่ำยแจ้งเตือน       ฝ่ำยประสำนช่วยเหลือ    ฝ่ำยระงับภัย     ฝำ่ยรกัษำควำมสงบเรียบร้อย      ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ        ฝ่ำยประชำสัมพันธ์                               

    สื่อสำร 
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บทท่ี ๖ 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 
๖.๑  วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งการป้องกันบรรเทาและระงับภัยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒  หลักการปฏิบัติ 

   เทศบาลเมืองพิจิตรจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้
พร้อมเผชิญสาธารณภัย และด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า เพ่ือให้เกิดความพร้อมใน
ทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

๖.๓  การป้องกันและลดผลกระทบ 

   ๖.๓.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของเทศบาล 

    จากการประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลสถิติและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆของเทศบาล ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยจาก
อุทกภัย ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน แผ่นดินไหวและอาคารถล่มสูง
ตามล าดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาล ดังนั้น เทศบาลเมืองพิจิตรจึง
ก าหนดมาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเตรียมการด้านฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ 
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกฉิน ตลอดจนการของบกลางเพ่ือเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
นอกจากนั้น เทศบาลได้มีการเตรียมการด้านบุคลากร ด้านระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พลังงาน และอุปกรณ์ด้านการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์          
สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน 

   ๖.๓.๒  การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

    เทศบาลเมืองพิจิตรได้เตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 

  (๑) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น ฐานข้อมูลสถิติสาธารณภัย ฐานข้อมูล
ผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

  (๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ 
   ๖.๓.๓  การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๑) ให้สื่อประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัย          
(Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง 

  (๒) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เช่น   
การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  เป็นต้น 

  (๓) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละชุมชน และเป็นที่น่าสนใจ 

    (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
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 ๖.๓.๔  การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

    (๑) จัดหาพ้ืนที่ระบายน้ า และสร้าง เขื่อนกั้นริมน้ าน่าน รวมทั้ง การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ าต่างๆ
การก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ าให้ไหลสะดวก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การระบายในฤดูฝน  

    (๒) ก่อสร้างท่อระบายน้ าติดตั้งเครื่องสูบน้ าประจ าจุดรอบเมืองด้วยระบบไฟฟ้า เพ่ือป้องกันการเอ่อล้น
หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

    (๓) จัดหาอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับพ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่
หลบภัยที่เหมาะสม 

    (๔) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง ให้ใช้การได้ตลอดเวลา 

 ๖.๔ การเตรียมความพร้อม 

 ๖.๔.๑  ด้านบุคลากร 

   เทศบาลเมืองพิจิตรได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
หน้าที่และข้ันตอนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

   (๒) วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ชุดปฏิบัติการ         
หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 

   (๓) จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือช่วยในการจัดการภัยพิบัติหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความรู้
เกี่ยวกับวิชาเฉพาะด้านต่างๆ  

   (๔) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมประชาชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้า
มาให้ความช่วยเหลือ ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management: CBDRM)        

 ๖.๔.๒  ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

   เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เทศบาล
เมืองพิจิตรได้เตรียมระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ดังนี้ 

   (๑) จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารองของหน่วยงาน และมีการซักซ้อม ตั้งแต่ยามปกติ 
เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

   (๒) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารส ารองระหว่างหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสารภายในขององค์กรต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๓) ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมถึงการกระจายข่าวในท้องถิ่น เช่น เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบเหตุการณ์ที่เป็นจริงและทันเหตุการณ์ 

   (๔) จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้าถึงภัยที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถเตรียมการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้ทันเวลา 
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   (๕) จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่หลบภัยส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่   

   (๖) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 

   (๗) จัดระบบการรับบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด าเนินไป
ได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม 

 ๖.๔.๓  ด้านเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

   เทศบาลเมืองพิจิตรได้เตรียมการด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้     
และพลังงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑)จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อม ใช้งานได้ทันทีเม่ือ
เกิดภัย 

    (๒) จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (๓) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัยและใช้งานได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยพิบัต ิ

   (๔) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถเผชิญภัยพิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๕) จัดเตรียมระบบเตือนภัย เพ่ือเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยอาสาสมัครและ
เครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดใช้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้าน หรือต าบล 

   (๖) จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   (๗) จัดหาแหล่งพลังงานส ารองส าหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
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          บทท่ี ๗      

        การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 

๗.๑  วัตถุประสงค์ 

       ๗.๑.๑ เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึนโดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

       ๗.๑.๒ เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด 

  ๗.๒  หลักการปฏิบัติ 

       ๗.๒.๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตเทศบาลผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่และผู้อ านวยการจังหวัดทราบ
ทันท ี

       ๗.๒.๒ ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง  ขอก าลังสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

       ๗.๒.๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับภัยนั้น 
แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการเพื่อสั่งการต่อไป และเจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
ชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

       ๗.๒.๔ กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ เพื่อท า
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่อมีผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้น
เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคาร
หรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้น ได้ตาม
ความจ าเป็น โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหาย อันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 

       ๗.๒.๕ ผู้อ านวยการ ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

  ๗.๓  การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 

       ๗.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

   (๑) โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 8 ฝ่าย ๑ คณะที่ปรึกษา ได้แก่ 

   (๑.๑) คณะที่ปรึกษา 
   (๑.๒) ฝ่ายอ านวยการ   
   (๑.๓) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย 
   (๑.๔) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
   (๑.๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   (๑.๖) ฝ่ายสื่อสาร          
   (๑.๗) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย   
   (๑.๘) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ   
   (๑.๙) ฝ่ายรับบริจาค 
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ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรยีบร้อย 

- งำนป้องกันกำรโจรกรรม 

- งำนรักษำควำมปลอดภัย 

- งำนกำรจรำจร ฯลฯ 

แผนภูมิ  ๗.๑  โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

- งำนธุรกำร 
- งำนข่ำวกรอง วเิครำะห ์
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำน 
- งำนจดัก ำลังสนับสนุน 
- งำนศูนย์สั่งกำร 
- งำนประสำนกำรตรวจเยี่ยม 
- งำนรบัเรื่องรำวร้องทุกข ์
- งำนประสำนกำรช่วยเหลือ 
- งำนกำรเงินและบัญชี ฯลฯ 

ฝ่ำยแจ้งเตือนภัย 

- ง ำน ติ ด ต ำม แ ล ะป ระ เมิ น
สถำนกำรณ์ 

- งำนเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัย 

- งำนประสำนกำรพยำกรณ์ 

อำกำศและอุทกศำสตร์ 

- งำนระบบกำรสื่อสำร ฯลฯ 

ฝ่ำยป้องกันและปฏิบตัิกำร 

- งำนปฏบิัติกำรค้นหำและ
กู้ภัย 
- งำนอพยพผู้ประสบภัย 
- งำนรักษำพยำบำลและ
กำรแพทยฉ์ุกเฉิน 
- งำนบริหำรจดักำร
ผู้เสียชีวิต 
- งำนส่งก ำลังบ ำรุง ฯลฯ 

 

ฝ่ำยประชำสัมพันธ ์

- งำนประชำสัมพันธ์ 

- งำนตอบโต้กำรข่ำว ฯลฯ 

ฝ่ำยสื่อสำร 

- วำงระบบสื่อสำร 

- วำงระบบ 

สำรสนเทศ ฯลฯ 

ฝ่ำยรับบริจำค 

- งำนตั้งศูนย์รับ
บริจำค 

- งำนจดัสรรเงินและ
สิ่งของบริจำค 

- งำนจดัท ำบัญชีรับ-
จ่ำยสิ่งของบริจำค  

ฯลฯ 

ฝ่ำยฟื้นฟูบูรณะ 

- งำนประเมินควำมเสียหำยและ
ควำมต้องกำร 
- งำนสงเครำะห์ผู้ประสบภยั 
- งำนจดัหำปัจจัยสี่ที่จ ำเป็น 
- งำนซ่อมแซมระบบ
สำธำรณูปโภค 
และเส้นทำงคมนำคม 
- งำนรื้อถอนซำกปรักหักพังท ำ
ควำมสะอำด 
- งำนฟื้นฟูบูรณะพื้นทีป่ระสบภัย 
ฯลฯ 
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(๒) ภารกิจหน้าที่ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 

       ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ควบคุม ก ากับดูแล สั่งการในเหตุการณ์ สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น 

(๒.๑) คณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(๒.๒) ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่   

  (๒.๒.๑) อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

  (๒.๒.๒) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไป
ตามนโยบายและการสั่งการของผู้อ านวยการศูนย์ 

 (๒.๒.๓) บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจ่าย งานพัสดุและงานประชุมต่างๆ 

  (๒.๒.๔) บริหารจัดการข้อมูลสาร และข่าวกรองต่างๆ 

 (๒.๒.๕) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

  (๒.๒.๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบ 

 (๒.๒.๗) ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน  

  (๒.๒.๘) จัดระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (๒.๒.๙) ประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน 

  (๒.๒.๑๐) รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

(๒.๓) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย มีหน้าที ่   

 (๒.๓.๑) ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภัย 

 (๒.๓.๒) เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ตลอด ๒4 ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัย  
     (๒.๓.๓) วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

 (๒.๓.๔)  ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

(๒.๔) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีหน้าที่ 

 (๒.๔.๑) ด าเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 (๒.๔.๒) อพยพผู้ประสบภัยไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัย  

 (๒.๔.๓) จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย  

     (๒.๔.๔) ให้การรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 

 (๒.๔.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

  (๒.๔.๖) บริหารจัดการผู้เสียชวีิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย 

 (๒.๔.๗) จัดระบบส่งก าลังบ ารุงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน    
     

 

 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๒๑ 

  (๒.๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ 

 (๒.๕.๑) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการใหค้วามช่วยเหลือให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง 

 (๒.๕.๒) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อสนับสนุนควบคุมสถานการณ์
และการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 

 (๒.๕.๓) กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้
สาธารณชนทราบ 

(๒.๖) ฝ่ายสื่อสาร มีหน้าที่ 

 (๒.๖.๑) ติดตั้ง ก ากับดูแล ระบบสื่อสารให้แก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
เพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน  

 (๒.๖.๒) เชื่อมต่อระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับเครือข่ายต่างๆ  

 (๒.๖.๓) จัดวางระบบสารสนเทศให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

 (๒.๖.๔) เชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ  และให้บริการอินเตอร์เน็ตให้กับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(๒.๗) ฝ่ายรับบริจาค มีหน้าที ่

 (๒.๗.๑) รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง 

 (๒.๗.๒) จัดท าบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้อง 

 (๒.๗.๓) จัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามที่ผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 

(๒.๘) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 

 (๒.๘.๑) ส ารวจและประเมินความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัย 

 (๒.๘.๒) ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

 (๒.๘.๓) จัดหาปัจจัยสี่ เช่น อาหาร น้ าด่ืม ที่จ าเป็นแก่ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
ที่มาปฏิบัติงาน 

 (๒.๘.๔) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

 (๒.๘.๕) ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ละสิ่งก่อสร้างที่เสียหายให้สามารถใช้การได้ 

 (๒.๘.๖) รื้อถอนซากปรักหักพัง ท าความสะอาด และฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งเสียหายจากสาธารณภัย  
   ๗.๓.๒  การแจ้งเตือนภัย 

   แจ้งสถานการณ์ที่จ าเป็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยอันตราย หรือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
เพ่ือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าได้รับผลกระทบ เพ่ือให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
และสามารถอพยพ เคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันเวลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร มี
หน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย โดยแจ้งเตือนไปยังชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และสามารถ
อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ ประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัยและด าเนินการแจ้งเตือนภัย   
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(๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย มี ๒ วิธี 
(๒.๑) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางเคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุ วิทยุสมัครเล่น โทรสาร 

โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย แผ่นพับ 
(๒.๒) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่นผ่านหนว่ยงานต่างๆ  

๗.๓.๓  การประสานการปฏบิัติกับส่วนราชการข้างเคียง 
   (๑) หลักการ 

      เป็นเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการประสาน การปฏิบัติกับส่วน
ราชการข้างเคียง ในการจัดการกับสาธารณภัยทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

   (๒) วัตถุประสงค์ 
   (๒.๑) เพ่ือให้มีแผนและขั้นตอนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒.๒) เพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภายใต้การสั่งการของผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
   (๓) การปฏิบัติ 
   (๓.๑) ก่อนเกิดสาธารณภยั 
   (๓.๑.๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓.๑.๒) จัดให้มีการซักซ้อมแผนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
   (๓.๑.๓) จัดให้มีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้

งบประมาณ 
   (๓.๑.๔) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้ง ให้

ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       (๓.๑.๕) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
(อปพร.) เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
   (๓.๒) ขณะเกิดสาธารณภัย 

   (๓.๒.๑) เทศบาลเมืองพิจิตรจะด าเนินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

   (๓.๒.๒) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจข้ึน และแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้าง 
   (๓.๒.๓) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้าง 
   (๓.๒.๔) อพยพประชาชนผู้ประสบภัยตามอ านาจหน้าที่ 
   (๓.๒.๕) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล   

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   (๓.๒.๖) น ำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ของของเทศบำลที่มีอยู่มำช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย 
   (๓.๒.๗) กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้ จะขอความช่วยเหลือจากกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป 
   (๓.๓) หลังเกิดสาธารณภัย 
   (๓.๓.๑) ส ารวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ และความเสียหายต่างๆ  
   (๓.๓.๒) ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้ได้ในเบื้องต้น     

และการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
                        (๓.๓.๓) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕56  

๗.๓.๔ การประสานการปฏิบัติกับรถฉุกเฉิน ( EMS ) 
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    (๑) หลักการ 
     การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย การขจัดหรือลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญก าลังใจของ

ประชาชนและความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     
ให้คงไว้ซึ่งเป็นงานที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการเพ่ือให้สภาวะ
ภัยหมดสิ้นโดยเร็วจึงจ าเป็นต้องใช้ก าลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร.) และ มูลนิธิ องค์การสาธารณ
กุศลเข้าช่วยเหลือ 
    (๒) วัตถุประสงค์ 

(๒.๑) เพ่ือระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดยอาศัยการผนึกก าลังจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) ภาคประชาชน มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 

(๒.๒) เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร.) มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล 

(๒.๓) เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การสั่งการของผู้อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓)  การปฏิบัติ 
(๓.๑) ก่อนเกิดสาธารณภัย 
(๓.๑.๑) จัดท าบัญชีรายชื่อรถฉุกเฉิน (EMS) และองค์การสาธารณกุศลในเขตเทศบาลพร้อมสถาน

ที่ตั้ง รายชื่อ ผู้ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถให้การสนับสนุนได้ 
(๓.๑.๒) ให้หน่วยฉุกเฉิน (EMS) และองค์การสาธารณกุศลในเขตเทศบาล จัดเจ้าหน้าที่

ประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และ
ก าลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

(๓.๒) คณะเกิดสาธารณภัย 
(๓.๒.๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าหน่วยฉุกเฉิน (EMS) และองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่

ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย 
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

(๓.๒.๒) กรณีที่ได้รับการประสานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร     
ให้หน่วยฉุกเฉิน ( EMS )และองค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจ เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

(๓.๓) หลังเกิดสาธารณภัย 
(๓.๓.๑) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิด

เหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
(๓.๓.๒) ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ     

สาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
    (๓.๓.๓) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
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    (๔) การประสานงาน 

(๔.๑) ในภาวะปกติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานงานกับหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน( EMS ) และองค์การสาธารณกุศล กู้ภัยข่าวภาพ ในพ้ืนท ี

(๔.๒) ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นหรือมีการประกาศเขต ภัยพิบัติในพ้ืนที่ ทีป่ระสบ
สาธารณภัยให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ต้องรายงานตัวต่อผู้อ านวยการ
เหตุการณ์ หรือศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจทีเ่ทศบาลเมืองพิจิตรที่จัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณเีพ่ือประสานการปฏิบัติ 

    ๗.๓.๕  การด าเนินการกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

         เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้นเป็นพ้ืนที่กว้างขวางที่ต่อเนื่อง หรือไม่ต่อเนื่องกัน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นทันที โดยมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจของเทศบาลเมืองพิจิตรขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลาง ให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน ได้ประสานการช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพภายใต้
การอ านวยการสั่งการของนายกเทศมนตรีในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิจิตร เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  ในกรณีดังกล่าว จ าเป็นจะต้องจัดให้มีศูนย์
ปฏิบัติการส่วนหน้าในพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีโครงสร้างและภารกิจ 
ดังนี้ 

 (๑) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 (๑.๑) ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย ชุดประสานงาน ชุดข้อมูลและรายงาน ชุดประชาสัมพันธ์ 
ชุดสื่อสารและโทรคมนาคม ชุดการเงินและบัญชี 

 (๑.๒) ฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบด้วย ชุดค้นหาและกู้ภัย ชุดอพยพผู้ ประสบภัย           
ชุดรักษาพยาบาล ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดจัดการผู้เสียชีวิต 

 (๑.๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ชุดจัดหาที่อยู่อาศัย ชุดรับแจกจ่ายสิ่งของ
บริจาค ชุดจัดหาอาหารและน้ าดื่ม ชุดส ารวจความเสียหายและความต้องการ 

 (๑.๔) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ ประกอบด้วย ชุดซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ชุดรื้อถอนซาก
ปรักหักพัง ชุดซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชุดขนส่ง  

 (๒) ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ประกอบด้วย 

 (๒.๑) ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการเทศบาลเมือง
พิจิตร  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสั่งการ ควบคุม และระงับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 (๒.๒) ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ 

  - ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

     - ประเมินสถานการณ์และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 

     - ประสานการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน 

     - ประสานหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     - จัดระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

     - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบ 
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 (๒.๓) ฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน มีหน้าที่ 

     - ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     - อพยพผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่รองรับการอพยพ 

      - ให้การรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัย และส่งต่อผู้ป่วยกรณีอาการรุนแรง   

     - จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ประสบภัย และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

     - บริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 

 (๒.๔) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ 

     - จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่รองรับการอพยพ 

     - จัดระบบแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้ระสบภัยอย่างทั่วถึงและพอเพียง 

     - จัดหาอาหารและน้ าดื่มแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

     - ส ารวจความเสียหาย ความต้องการ และจัดท าบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 

 (๒.๕) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ มีหน้าที่ 

     - ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่เสียหายให้สามารถใช้การได้ในเบื้องต้น 

     - รื้อถอนซากปรักหักพังที่เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือ 

     - ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่เสียหาย/จัดหาระบบสาธารณูปโภคส ารอง 

     - จัดระบบการขนส่งในพ้ืนที่ประสบภัย 

    ๗.๓.๖ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

 (๑) หลักการ 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ประสานการปฏิบัติใน
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     (๒) แนวทางปฏิบัติ 

 (๒.๑) ในกรณีทั่วไป การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และกฎหมาย หรือระเบียบตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น                                                                        

 (๒.๒) ในกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติดังนี้ 

 (๒.๒.๑) จัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และการบริหารจัดการเก่ียวกับผู้เสียชีวิต 
กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือสาธารณภัยร้ายแรง โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

    - ระดับชาติ 

    - ระดับภาค 

    - ระดับจังหวัด 

 (๒.๒.๒) ก าหนดองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 (๒.๒.๓) ระดมความร่วมมือแบบบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรประชาชน ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๒๖ 

 (๒.๒.๔) ก าหนดภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบและท าการ
ตกลงกันไว้ให้ชัดเจน 

 (๒.๒.๕) เตรียมการและตรวจความพร้อมอัตราก าลัง งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใช้
รวมทั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๒.๒.๖) ส ารวจและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะด้าน
เพ่ือน ามาสนับสนุนภารกิจที่เกิดขึ้นได้ทันที 

 (๒.๓) การควบคุมดูแลสถานที่เกิดเหตุ 

 (๒.๓.๑) ต้องมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ เข้าควบคุมสั่งการอย่างมีเอกภาพในการ
บังคับบัญชา (Unity of Command) โดยไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งต้องก าหนดให้
มีระบบการจัดท าเครื่องหมายต าแหน่งที่พบศพ และออกหมายเลขศพให้เป็นระบบเดียว มิให้เกิด การซ้ าซ้อนหรือ
สับสนเป็นอันขาด  

 (๒.๓.๒) ต้องมีการก าหนดสถานที่รองรับศพ และการเคลื่อนย้ายศพให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกัน 

 ๗.๓.๗ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน         
       (๑) หลักการ 

      กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการสื่อสาร ในเขตรับผิดชอบของตนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

       (๒) แนวทางปฏิบัติ 

       (๒.๑) ให้ใช้เส้นทางติดต่อสื่อสารร่วมกับข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและจัดระบบส ารองเพ่ิมเติม รวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากข่าย
สื่อสารของชมรมวิทยุอาสาสมัคร ตลอดจนชมรม หรือวิทยุสมัครเล่นในท้องถิ่น โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และระบบโทรคมนาคมของหน่วยงาน  

   (๓) ระบบส่ือสาร 
    (๓.๑) ระบบส่ือสารหลัก ได้แก่ 

            (๓.๑.๑) โทรศัพท ์๐๕๖-๖๑๑๓๐๖ 
        (๓.๑.๒) โทรสาร  ๐๕๖-๖๑๔๗๕๒ 
        (๓.๑.๓) วิทยุสื่อสาร  ระบบ  MHZ   ๑๖๒ . ๕๕๐ 
           (๓.๒) ระบบส่ือสารรอง  
     (๓.๒.๑) วิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ MHZ  ๑๖๒.๘๐๐ ฯลฯ 
     (๓.๒.๒) รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ติดตั้งวิทยุสื่อสาร  
    (๓.๒.๓) สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี   สถานีวิทยุชุมชนระบบกระจายเสียงตามสาย    

วิทยุกระจายเสียง AM/FM 
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                บทท่ี ๘ 

การอพยพ 
๘.๑ วัตถุประสงค์ 

    ๘.๑.๑ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการและ
สามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานทีป่ลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการรักษาทรัพยากร 

   ๘.๑.๒ เพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้     
อย่างปกต ิ

  ๘.๒ การปฏิบัติ 

   ๘.๒.๑ การเตรียมการอพยพ 

   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร มีหน้าที่อ านวยการ สั่งการ ควบคุม 
ก ากับ ดูแล และอพยพประชาชนและส่วนราชการ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ดังนี้ 

   (๑) จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย 

   (๒) จัดหาสถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชน 

   (๓) จัดท าป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย 

   (๔) จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ 

   (๕) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ไฟฉาย พลุส่องสว่าง 
นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

   (๖) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

   (๗) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย 

   (๘) จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา 

   (๘.๒.๒) การเตรียมการอพยพ 

   การจัดท าแผนอพยพ ให้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
   (๑)  จัดท าบัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามล าดับความเร่งด่วน 
   (๒) จัดเขตพ้ืนที่รวมพลและพ้ืนที่รองรับการอพยพไว้ โดยแน่นอน 
   (๓)  จัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
   (๔) จัดส ารวจยานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารส าหรับการอพยพ 
   (๕) จัดเส้นทางอพยพหลัก และเส้นทางรองที่ชัดเจน 
   (๖) จัดสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รองรับการอพยพ 
   (๗) จัดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
   (๘) จัดให้ความช่วยเหลือ และบริการในการด ารงชีพ และระบบสุขลักษณะตามสมควร 
   (๙) จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
   (๑๐) จัดแบ่งการปกครองในพ้ืนที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดท าทะเบียนและจัดระเบียบการ
ปกครอง 
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   (๑๑) จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับเร่งด่วน   
   (๑๒) จัดผู้ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามล าดับ 
   (๑๓) จัดบุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติการในพ้ืนที ่
   (๑๔) จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการอพยพไว้ล่วงหน้าให้เป็นตามลักษณะความจ าเป็น 
   (๑๕) จัดพื้นทีห่่างจากพ้ืนที่อันตราย 
   (๑๖) จัดไมใ่ห้กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ 
   (๑๗) จัดเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 
   (๑๘) จัดอ านวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 
   (๑๙) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร 
 

  (๘.๒.๓) การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย 
  การจัดระเบียบสถานที่อพยพ 
   (๑) ประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่และพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพและควรจัด
พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรที่อพยพ  
   (๒) จัดก าลังส่วนหนึ่งท าความสะอาดสถานที่ที่ใช้ส าหรับการอพยพให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๓) ควรจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในสถานที่ปลอดภัยหรือสถานที่อพยพให้แก่ผู้อพยพตาม
สมควร 
   (๔) ควรจัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน เพ่ือเกิด
ความสะดวกในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการสื่อสาร 

   (๕) การอ านวยความปลอดภัย 
   (๖) จัดระเบียบเวรยามในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามความเหมาะสมโดยประสานงานขอก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัคร   
   (๗) จัดให้การสนับสนุนในการด าเนินการรักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
   (๘.๒.๔) การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดก าลังสายตรวจไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไม่เพียงพอให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหา
อาสาสมัครจากประชาชน 

  (๘.๒.๕) การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 

   (๑) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากทุกสื่อ
และจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ สาธารณภัยเป็นระยะๆ เพ่ือ
ลดความตื่นตระหนกของประชาชนในพื้นท่ีที่ประสบภัย 

   (๒) แจ้งการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่
ที่ตั้งต่อไป 

  (๘.๒.๖) การอพยพกลับ 

   (๑) แจ้งให้ประชาชนทราบได้รับข่าวสาร และแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้วประชาชนต้องให้
ความร่วมมือและเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับ 
   (๒) ผู้น าชุมชนต้องจัดระเบียบและจัดล าดับก่อนหลังของการอพยพ อย่างเป็นระบบไปสู่ที่ตั้งเดิม และ
ประสานงานการอพยพกับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพ 
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   (๓) เมื่อได้รับการแจ้งข่าวว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว หน่วยอพยพผู้ประสบภัยศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจเทศบาล แจ้งเส้นทางกลับสู่พ้ืนที่เป้าหมาย (ทั้งชุมชนหรือหมู่บ้าน) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะส าหรับการ
อพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้านทุกระยะให้เตรียมตัว
ให้พร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับที่ตั้งเดิม อย่างปลอดภัย 
 

  (๘.๒.๗) การอพยพส่วนราชการ 
    เป็นการเคลื่อนย้ายหน่วยราชการมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้
ตามปกติ โดยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเทศบาลเมืองพิจิตร แบ่งประเภทส่วนราชการที่จะอพยพตามล าดับและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการและครอบครัวส่วนราชการ ไว้ล่วงหน้า 
และจัดท าแผนอพยพส่วนราชการโดยก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
    (๑) จัดส ารวจและจัดท าบัญชีส่วนราชการไว้ล่วงหน้า และแยกประเภทความเร่งด่วนในการอพยพ 
โดยเน้นความจ าเป็นของประชาชนเป็นล าดับแรก 
    (๒) จัดเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพ ตลอดจนพ้ืนที่ของแต่ละส่วนราชการให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
    (๓) จัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้าโดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
    (๔) จัดรายการและจ านวนสิ่งของพัสดุ เอกสารราชการที่จ าเป็นต้องขนย้าย 
    (๕) จัดส ารวจยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนระบบการสื่อสารส าหรับการอพยพ 
    (๖) จัดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงานของทหาร 
    (๗) จัดวางระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพ การเข้า
ไปอยู่ในพื้นที่อพยพ  ตลอดจนการอพยพกลับ 
    (๘) ระหว่างการอพยพจัดพิจารณาส่วนราชการ ณ ที่ตั้งเดิมไว้ตามความจ าเป็น  
ตารางที่ ๘.๒.๒  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ 

ล าดับที่ สถานที่หลบภัย หมายเหตุ 

 

๑. 

๒. 

 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

 

ฝั่งสถานีรถไฟด้านตะวันออก   ประกอบด้วย 

ศาลาการเปรียญวัดวิจิตราราม ( วัดใหม่ ) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 

ฝั่งตะวันตก ( เหนือสุดจรด  อบต. ปากทางถึงใต้สุดจรด  อบต. ท่าหลวง ) 

ประกอบด้วย 

ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง  พระอารามหลวง 

โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 

โรงเรียน 5 ธันวามหาราช 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 

 

 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๓๐ 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

สวนสมเด็จฯพระศรีนครินทร์ฯ 

สนามกีฬา 

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

โรงเรียนอนุบาลวชิระ 

โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 
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บทท่ี ๙ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

๙.๑ วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการ             
ฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

  ๙.๒ หลักการปฏิบัติ 

  การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งก าลังคน ทรัพย์สิน เครื่องมือของ
เอกชนเข้าร่วมในการ ฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติ รวมทั้งการจัดที่พัก
อาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

  ๙.๒.๒ จัดประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

  ๙.๒.๓ จัดการรื้อถอนซากปรักหักพังให้ปลอดภัยแก่ประชาชน และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่สามารถใช้
การ โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

  ๙.๒.๔ ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ และโดยการจัดหาอาชีพในแก่บุคคลใน
ครอบครัวตามความเหมาะสม 

  ๙.๒.๕ จัดหน่วยกู้ภัยที่มีความช านาญการกู้ภัยด้านต่างๆ 

 ๙.๓ การปฏิบัต ิ

  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการด าเนินการทั้ง
ปวงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถด ารงชีวิต
ได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๙.๓.๑ การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 

   (๑) ให้จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   (๑.๑) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย 
   (๑.๒) การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย 
   (๑.๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ร่วมกับหน่วยงานรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
   (๒) การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังจากการช่วยเหลือของหน่วย
บรรเทาทุกข์ขั้นต้น ด าเนินการดังนี้ 
   (๒.๑) ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนและให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น   
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   (๒.๒) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชีที่ส ารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบี ยบที่รัดกุมสามารถ
สงเคราะห์ได้เรียบร้อยทั่วถึง 
   (๒.๓) ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมให้พอใช้การได้
ในเบื้องต้น 
   (๒.๔) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็ว 
   (๒.๕) รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
   (๒.๖) ป้องกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ 
 ๙.๓.๒ การฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยจะด าเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว โดยการซ่อมแซมสภาพ
พ้ืนที่และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามข้ันตอนดังนี้ 
   (๑) ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 
   (๒)จัดซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ตามที่พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ สามารถซ่อมแซมได้โดยเร็ว เพ่ือให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ  
   (๓) ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น 
 ๙.๓.๓ การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

   จัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ 

 ๙.๓.๔ การติดตามและประเมินผล 

   เมื่อภัยพิบัติยุติแล้ว กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรจะด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้าน
การปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขในการให้ความช่วยเหลือ และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต 
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       ส่วนที่ ๒ 
                       กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย 

บทน า  เป้าหมายและหลักการปฏิบัติ 

๑. เป้าหมาย 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ด าเนินการวางแผนอ านวยการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการครอบคลุมถึงสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยรัฐต้องก าหนด
มาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับการเสี่ยงภัย  โดยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง  กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนของรัฐ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่เสียหาย อันเนื่องจากภัยด้านสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 ๒. หลักในการปฏิบัติ  

ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
  (๑) วัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองพิจิตรด าเนินการป้องกันภัยด้านสาธารณภัยในเขตเทศบาล เมือง

พิจิตรโดยต่อเนื่องเป็นเอกภาพตั้งแต่ยามปกติ เพ่ือเป็นการป้องกันและเตรียมการเข้าเผชิญกับภัย  ด้านสาธารณภัย
ทุกรูปแบบพร้อม ๆ กันไป ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมบรรเทาและฟ้ืนฟูบูรณะเมื่อเกิดภัย ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ 

           (๒) นโยบายการป้องกันภัยด้านสาธารณภัย 
    - กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นศูนย์ประสานงานกับ

หน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้ให้มีการเตรียมการซักซ้อมและตรวจสอบ       
เรื่องต่างๆ ตั้งแต่ยามปกติและให้พร้อมจะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพใน ทุกโอกาสที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

    - กรณีฉุกเฉินจัดด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทศบาลด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน แล้วจึงรายงานตามสายการบังคับบัญชา   

    - ยึดหลักการถือการรักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยเฉพาะหน้าเป็นความ
เร่งด่วนสูงสุด   

    - จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในแต่ละหน่วยงานและประชาชน
เตรียมการในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานและของตนเอง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่ จัดวางระบบการป้องกันภัยในบริเวณอาคารและสถานที่ของตนเอง 

(๓) หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (๓.๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพ ากิจขึ้นเพื่ออ านวยการสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติ  

เมื่อเผชิญหน้ากับสาธารณภัยไม่ว่ารูปแบบใด เจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาล   

     (๓.๒ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนนี้  การรักษาชีวิตของประช าชน
ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

    (๓.๓) กรณีที่ ไม่สามารถแก้ไขด้วยปัญหาได้ด้วยตนเอง จะขอรับการสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้องที่ข้างเคียง 
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บทท่ี ๑๐  
การป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยและวาตภัย 

ภูมิประเทศ 

เทศบาลเมืองพิจิตร มีพ้ืนที่ ๑๒.๐๑๗ ตารางกิโลเมตร ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยหา
ทรัพยากรต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ    และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนขนาดเล็กไปสู่ลักษณะชุมชนเมือง ที่มีอาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนแออัดเกิดขึ้นจ านวนมากจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สา
ธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง และสลับซับซ้อนแตกต่างจากที่เคยเกิดขึ้นตามสภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาล 
นอกจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วยังมีสาธารณภัยที่เกิดจากความเจริญเติบโตความก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการเกิดดังกล่าวมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันลดการสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการให้การจัดการ
ด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคง เกิดความสอดคล้องความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาการจัดท าหรือปรับปรุง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย จึงมีความส าคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ตั้งแต่
ยามปกติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีระบบ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและเหนือ
ตอนล่างท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากจากแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ส่งผลให้แม่น้ าน่าน
มีระดับสูงขึ้น น้ าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมทรัพย์สินประชาชนและทางราชการเกิดการเสียหาย 

พื้นที่ที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย 

๑. พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย “น้ าป่าไหลหลาก” และน้ าไหลบ่าจากพ้ืนที่สูงลงล าน้ าน่าน ที่ตั้งของเทศบาลเมืองพิจิตร ทั้ง
สองฝั่งแม่น้ าน่าน 

๒.พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย“ลุ่มแม่น้ าน่าน”ประกอบด้วย ๒๕ ชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย 

๒. เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบ
ภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

๓. เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยให้ชัดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์ 

อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝนมากจนท า
ให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของ
แม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการ 

ไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม สามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้ 

๑) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง (Inundation/over bank flow) เป็นสภาวะน้ าท่วมหรือสภาวะน้ าล้น
ตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก   
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ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ        
น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

(๒) น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่เนื่องจากฝน
ตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการเก็บกักน้ าหรือต้านน้ าน้อย หรืออาจเกิดจากสาเหตุ
อ่ืน ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมัก เกิดขึ้นในบริเวณที่
ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ าที่อยู่ห่างออกไป 
การเกิดน้ าท่วมฉับพลันมคีวามรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ดังนี้ 

ก่อนเกิดภัย   

(๑) การป้องกันและลดผลกระทบ   

(๑.๑) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย โดยการประเมินภัยและความล่อแหลมที่จะเกิดอุทกภัย  

(๑.๒) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัย รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย 
เพ่ือรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน   

(๑.๓) จัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งในเรื่องมาตราส่วนและรายละเอียดของแผนที่   

(๑.๔) เตรียมการด้านโครงสร้าง โดยการส ารวจและก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ าหรือเส้นทาง 
ล้างท่อระบายน้ า ส ารวจประตูปิดท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร   

(๑.๕) จัดก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัยเพ่ือให้พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน   

(๑.๖) จัดเตรียมบรรจุกระสอบทราย เพ่ือใช้ป้องกันน้ าท่วม 

(๑.๗) ประชาสัมพันธ์ข่าวการพยากรณ์อากาศ ระดบัน้ า การกระจายข่าวสารไปอย่างส่วนราชการ 

  (๒) การเตรียมความพร้อม   

(๒.๑) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย   

(๒.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชนต่างๆโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

(๒.๓) ส ารองปัจจัยสี่ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย 

(๒.๔) ส ารวจ/ซ่อมถนน แนวเขื่อนที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพปกติ    
 (๒.๕) เตรียมความพร้อมและส ารองพลังงาน  

(๒.๖) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารองที่จ าเป็น พร้อมทั้ง
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา   

(๒.๗) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมส่งสาธารณูปโภคที่จ าเป็น   

(๒.๘ ) ปฏิบัติตามค าสั่งผู้อ านวยการท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร 

ขณะเกิดภัย 
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 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน   

(๑) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่ เครือ่งมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเม่ือมีการร้องขอ   

(๒) ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ รายงานพยากรณ์อากาศ ระดับน้ า  กระจายข่าวสารพร้อมแนะน า
การปฏิบัติให้ประชาชน และสถานที่ราชการ ทราบและระมัดระวังอันตราย 

(๓) เฝ้าระวังระดับน้ าแม่น้ าน่าน ประมาณ ๙.๕๐ เมตร ด าเนินการปิดประตูน้ า 

- ประสานงานชลประประทานดงเศรษฐี ปิดประตูน้ าโรงเรียน ๕ ธันวามหาราช 

- ประตูน้ าศาลเจ้าพ่อหลวง 

- ประตูน้ าบ่อ B 

- ประตูน้ าข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ยูร 

- ประตูน้ าข้างงานป้องกันฯเก่า 

- ประตูน้ าข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

- ประตูน้ าบ่อ A 

- ประตูน้ าข้างศาลาการเปรียญข้างวัดท่าหลวง 

- ประตูน้ าซอยข้างบ้านหมอเลี้ยง 

- ประตูระบายน้ าข้างโรงเรียนยอแซฟ 

(๔ ) ติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด ๑๒ นิ้ว   

- บ่อ A           จ านวน ๓ เครื่อง 

- บ่อ B           จ านวน ๒ เครื่อง 

- จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร        จ านวน ๒ เครื่อง 

- ซอยข้างบ้านหมอเลี้ยง         จ านวน ๑ เครื่อง 

- ข้างศาลาการเปรียญวัดท่าหลวงเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน 2 เครื่อง เครื่อง
ดีเซลชนิดท่อนาค ๘ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง 

(๕) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าระบบไฟฟ้า   

- บริเวณสะพานข้ามน้ าน่าน  สี่แยกไปตะพานหิน      จ านวน ๑ เครื่อง 

- บริเวณสวนสาธารณะริมน้ า อบจ. พิจิตร       จ านวน ๑ เครื่อง 

- สามแยกปลายซอยบ้านหมอเลี้ยง       จ านวน ๑ เครื่อง 

- หน้าร้านครัวครูเลิศ         จ านวน ๑ เครื่อง 

- ข้างศาลเจ้าพ่อปุ่นเท่ากง-หลวงกง       จ านวน ๑ เครื่อง 

- บริเวณสะพานแขวนสถานีรถไฟพิจิตร       จ านวน ๑ เครื่อง 
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(๖) น ากระสอบทรายวางเรียงเป็นแนวป้องกันน้ าท่วม 

- ข้างโรงเรียน ๕ ธันวามหาราช 

- ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่านจรดใต้ตลอดแนวเขตเทศบาล 

หลังเกิดภัย 

 การจัดการหลังเกิดภัย   

(๑) เมื่อเหตุการณ์ยุติลง ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการเบื้องต้น ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยละทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานพร้อม
ทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู  

(๒) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย แก่ผู้ประสบภัย   

(๓) ประชาสัมพันธ์ ฟ้ืนฟูด้านสุขภาพอนามัย สภาพจิตใจ   

(๔) ด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้สามารถใช้การได้ปกติส่วนที่ใช้การไม่ได้ให้รื้อถอน   

(๕) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

  (๖) ฟ้ืนฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและ  
บ่อน้ าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้ใช้การได้ดังเดิม   

  (๗) ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม 
เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย  

(๘) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นโดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่ เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๙) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย ที่มีต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากอุทกภัย วาตภัย ในอนาคต   
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             บทท่ี ๑๑   

การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 
    

   ๑๑.๑ กล่าวทั่วไป 
  ลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปจะ
เกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะข้ึนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะข้ึนสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงสุดถึง ๔๐-๔๓ องศาเซลเซียส  เป็นผลให้มี
สภาพอากาศร้อนอบอ้าว และอากาศร้อนจัดเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศ ประกอบกับปริมาณน้ าฝนที่อยู่ในเกณฑ์ ที่
ต่ ากว่าปกติ อาจท าให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตรโดยทั่วไปสภาพอากาศของเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นดังนี้ 

 (๑) ช่วงเดือนธันวาคม – มิถุนายน ของทุกปีเป็นห้วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเริ่มแห้งแล้ง
และหนาวเย็น ความแห้งแล้งได้เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ประกอบกับปัญหา ความแห้งแล้งเป็นเวลานาน ท าให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ า อุปโภคบริโภค ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นผลให้
ผลผลิตตกต่ า 

 (๒) ช่วงเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม จะเกิดฝนทิ้งช่วงนานเป็นประจ าเกือบทุกปีท าให้
พืชไร่นาข้าว  พืชสวนต่าง ๆ ที่ท าการเพาะปลูกไปแล้วขาดแคลนน้ าและได้รับความเสียหาย 

  (๓) ความแห้งแล้งในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ถือว่าเป็นลักษณะภูมิอากาศอย่างหนึ่งของเทศบาลไม่
อาจคาดหมายและควบคุมให้อยู่ในลักษณะสมดุล และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นจะต้องเตรียมรับสถานการณ์และให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที 

 (๔) สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองพิจิตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ าจะไหลหลาก 
เกิดอุทกภัยแต่เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะขาดแคลนน้ า เพราะแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ถูกบุกรุกมี
สภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ รวมทั้งแหล่งน้ าเพ่ือการชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 

  ๑๑.๒ วัตถุประสงค์ 
    ๑๑.๒.๑ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง 
    ๑๑.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
    ๑๑.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 
 

   ๑๑.๓ นิยามศัพท์ 
      ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่
ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ พืชพันธุ์ 
    ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง รุนแรงต่อประชาชน 
 

      ๑๑.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
      กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง ดังนี้ 
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   ๑๑.๔.๑ ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
        (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้ 
        (๑.๑) ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง โดยการประเมินภัยแล้งและความล่อแหลม เพ่ือประเมิน
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยแล้งและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง   
        (๑.๒) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง รวมทั้ง
ข้อมูลแหล่งน้ า   
        (๑.๓) จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งาน
ได้ทันทีเม่ือเกิดภัยแล้ง   
        (๑.๔) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยแล้งให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน   
        (๑.๕) พัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากภัยแล้ง     
       (๑.๖) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  
เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัย           
        (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 
        (๒.๑) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.             
        (๒.๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการก าหนดมาตรการ
ประหยัดน้ า  
        (๒.๓) เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย หน่วยงานหลักได้แก่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิจิตร โครงการชลประทานพิจิตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร 
  ๑๑.๔.๒ ขณะเกิดภัย 

    การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
                (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยแล้ง ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
                (๒) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพ่ือประหยัดการใช้น้ าอุปโภคบริโภค   
  ๑๑.๔.๓ หลังเกิดภัย            
        การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้ 
                (๑) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย
และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
              (๒) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัย                  
                 (๓) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น โดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่ เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕56                
         

 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๔๐ 

บทท่ี ๑๒ 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 
 ๑๒.๑ บทน า 

  อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสามารถเผาผลาญ
ทรัพย์สินให้วอดวายได้ในชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือ
ความพลั้งเผลอ สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยมักเป็นที่อยู่อาศัยและชุมชนที่หนาแน่นหรือมีความแออัดของประชาชน อาคาร
สูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าและโรงมหรสพ ร้านจ าหน่ายแก๊ส พลุ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศร้อนและ
แห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม มักมีอัคคีภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
   ดังนั้น การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด 

 ๑๒.๒ วัตถุประสงค์ 

  ๑๒.๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย 

  ๑๒.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

  ๑๒.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

 ๑๒.๓ นิยามศัพท์ 

  อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไป
ตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง 
หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

 ๑๒.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยอัคคีภัย ดังนี้ 

 ๑๒.๔.๑ ก่อนเกิดภัย  

  (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ   

  (๑.๑) แต่งตั้งนายตรวจป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจแนะน าประชาชนตามอาคาร ชุมชน 
ปั๊มน้ ามัน ปั๊มแก๊ส คลังน้ ามัน ฯลฯ สถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย      
พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดประเภทอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการป้องกันอัคคีภัย   

  (๑.๒) จัดเตรียมก าลังคน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สื่อสาร สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ให้มีความพร้อม 

  (๑.๓) จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  
  (๑.๔) จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักรเครื่องมือ เช่น รถยนต์ดับเพลิง 
รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกน้ า แหล่งน้ า อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือให้พร้อมรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน   



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๔๑ 

  (๑.๕) ให้ความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย         
  (๑.๖) ส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติ  ท่อธารประปาดับเพลิง ให้เป็นปัจจุบัน 

  (๑.๗) จัดหาและติดตั้งเครื่องเคมีดับเพลิงให้กับชุมชน สถานที่ราชการและพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

  (๑.๘) ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุน 

  (๑.๙) จัดท าแผ่นพับ เอกสารแจกจ่ายแนะน าการป้องกันอัคคีภัย การแจ้งเหตุสาธารณภัย 
ให้กับประชาชน สถานที่ราชการ โรงเรียน เพ่ือจะได้แจ้งถูกต้องรวดเร็ว  

  (๒) การเตรียมความพร้อม   

  (๒.๑) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่    

  (๒.๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย    
  (๒.๓) จัดระบบการรับแจ้งเหตุ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 

   - ทางโทรศัพท์ ๑๙๙ และ ๐๕๖-๖๑๑๓๐6 

   - วิทยุสื่อสารหลัก MHz ๑๖๒.๕๕๐ 

  (๒.๔) ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในสถานที่ที่มีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย   

  (๒.๕) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุกน้ า แหล่งน้ า อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อเตรียมไว้น าไปใช้ใน
กรณีที่เกิดภัย                      
  (๒.๖) จัดส ารองปัจจัยสี่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อรองรับการอพยพและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   

  (๒.๗) ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสม่ าเสมอ   
  ๑๒.๔.๒ ขณะเกิดภัย 

  (๑) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

(๑.๑) เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้รับรายงานหรือรับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ และวินิจฉัยสั่งการ ออกเผชิญเหตุและระงับเหตุทันทีที่เกิดอัคคีภัย   

(๑.๒) แจ้งส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุ  

(๑.๓) ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนน้ า ด าเนินการตัดจ่ายน้ าสนับสนุน รถยนต์
ดับเพลิง รถบรรทุกน้ า 

(๑.๔) รายงานแหล่งน้ าธรรมชาติ ท่อธารประปาดับเพลิง ให้เจ้าหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ ทราบเพ่ือ
เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ 

(๑.๕) จัดระเบียบจราจรบริเวณท่ีเกิดเหตุและก าหนดพ้ืนที่ห้ามเข้า  
(๑.๖) ต ารวจดูแลความสงบเรียบร้อย และจัดก าลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                          

เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
(๑.๗) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุและบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ 

ทราบถึงการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ประสบภัย รวมทั้งการให้ข่าวต่อสื่อมวลชน 
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(๑.๘) พยายามสกัดเพลิงไหม้ให้อยู่ในวงจ ากัด อย่าให้ลุกลามต่อไป 
(๑.๙) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับความรุนแรงระดับใด ให้ผู้อ านวยการชั้นเหนือขึ้นไป

ทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ กรณีท่ีผู้อ านวยการชั้นเหนือขึ้นไปสั่งการอย่างไร ก็ให้ด าเนินการตามนั้น 
(๑.๑๐) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ติดตามสถานการณ์

อย่างต่อเนื่องหากเหตุการณ์ลุกลามจะให้ประสานแจ้งหน่วยงานใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าช่วยเหลือ 
๑๒.๔.๓ หลังเกิดภัย 

    การจัดการหลังเกิดภัย   

    (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จะด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
     (๒) จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย สภาพ
จิตใจ การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูอาชีพ        
     (๓) ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้โดยด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่
     (๔) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น กรณีที่เกินขีดความสามารถ
ขอความช่วยเหลือไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
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        บทท่ี ๑๓ 
   การป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

 ๑๓.๑ บทน า 

  เทศบาลเมืองพิจิตรมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นสาเหตุ
ประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนไม่เคารพกฎหมายจราจร และมีแนวโน้มท าให้เกิดสาธารณภัยที่
ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การรั่วไหลของน้ ามันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ า และ
ภัยจากระบบขนส่งขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และก าหนดมาตรการการจัดการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสาธารณชนให้มีน้อยที่สุด 

๑๓.๒ วัตถุประสงค์ 
 

๑๓.๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่เกิดจากภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

 ๑๓.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

๑๓.๒.๒ เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑๓.๓ นิยามศัพท์ 
  ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ภัยจากระบบ

ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหลของน้ ามันและ
วัตถุอันตรายในแหล่งน้ า รวมถึงการเทท้ิงน้ ามันหรือของเสียในแม่น้ าหรือทะเล 

 

๑๓.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ดังนี้ 
 

           ๑๓.๔.๑.ก่อนเกิดภัย  
  (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ  

  (๑.๑) กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

  (๑.๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิจิตร ออกส ารวจจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติตุ เป็นประจ าในเขตเทศบาล             
โดยเรียงล าดับความส าคัญรายงานผู้อ านวยการศูนย์เทศบาลเมืองพิจิตร 

  (๑.๒.๑) โค้งวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 
  (๑.๒.๒) โค้งบ้านนายมนูญ ศรีสุข       
  (๑.๒.๓) สี่แยกบึงสีไฟ 
  (๑.๒.๔ ) ทางเข้าการศึกษานอกโรงเรียน 
  (๑.๒.๕) สามแยกถนนพลายงาม 
  (๑.๒.๖) สี่แยกราชรถ 
  (๑.๒.๗) แยกบายพาสบึงสีไฟ 
  (๑.๒.๘) หน้าวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
  (๑.๒.๙) หน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
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  (.๑.๒.๑๐) ถนนก่อนขึ้นสะพานขาว   
  (๑.๓) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การ  

กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

  (๑.๔) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนัก แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
เกี่ยวกับการป้องกัน และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัย จากการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งผลกระทบต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้น      

  (๑.๕) จัดส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

  (๑.๖) จัดส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ใน
การตั้งด่านตามจุดเสี่ยงอันตราย 

  (๑.๗) จัดท าโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์   

  (๑.๘) จัดท าเอกสารแนะน า ป้ายผ้า ฟิวเจอร์บอร์ด โฆษณาให้ประชาชนทราบ ระวังการ
เกิดอุบัติเหตุ 

  (๒) การเตรียมความพร้อม  

  (๒.๑) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและวิธีปฏิบัติในการป้องกันเบื้องต้นเผยแพร่ไปสู่ชุมชน 

  (๒.๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากการจราจรตามสภาพ        
ความเสี่ยงภัย   

  (๒.๓) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ป้องกันภัยจากการจราจร เพ่ือให้น าไปใช้ได้ทันทีในกรณีท่ีเกิดภัย  

    (๒.๔ จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารองที่ จ าเป็น 
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา  

     (๒.๕) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนน   
      

     ๑๓.๔.๒ ขณะเกิดภัย 
  (๑) กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ พร้อมทั้งจัด

เจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด เทศบาลเมืองพิจิตร 
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ออกเผชิญเหตุ กู้ภัย และบรรเทาภัยทันทีพร้อมรายงานเหตุการณ์                  
ให้ผู้อ านวยการฯทราบ 

  (๒) กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือด าเนินการกู้ภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล แจ้งสถานีต ารวจภูธรเมืองพิจิตร ปิดกั้น
การจราจรบริเวณท่ีเกิดเหตุและดูแลความสงบเรียบร้อย 

  (๓) ด าเนินการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล   
จัดก าลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  

  (๔) หากสถานการณ์รุนแรงศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเทศบาล
เมืองพิจิตรไม่สามารถระงับเหตุได้ให้ประสานงานขอความช่วยเหลือจากกองอ านวยการหน่วยข้างเคียง 
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  ๑๓.๔.๓ หลังเกิดภัย  

  การจัดการหลังเกิดภัย  

  (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการ
เบื้องต้น โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน 

  (๒) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

  (๓) ล้างสารพิษที่ตกค้างต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป  

  (๔) ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ  
    (๕) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะ ความเสียหายในเบื้องต้น  

  (๖) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยจากการคมนาคมและขนส่งที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากการคมนาคมและขนส่งในอนาคต  
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     บทที่ ๑๔ 
            การป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว 

 ๑๔.๑ บทน า 

  ภัยจากอากาศหนาวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มักเกิดทั่ วไปในประเทศไทยช่วงระหว่าง เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มปกคลุม และน าความหนาวเย็น
มาสู่ประเทศไทย และเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวส่งผลให้อากาศแปรปรวน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมี
ฝนฟ้าคะนองในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมพ้ืนที่ของประเทศไทย ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวจัด 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

  ๑๔.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑๔.๒.๑ เพ่ือป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยจาก
อากาศหนาว 

 ๑๔.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

 ๑๔.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอากาศหนาวให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

  ๑๔.๓ นิยามศัพท์  
ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า ๑5 องศา

เซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย 

    ๑๔.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาว ดังนี้ 

๑๔.๕ ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

 (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้ 

  (๑.๑) การประเมินความเสี่ยงภัยอากาศหนาว โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพ่ือประเมิน
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยจากอากาศหนาว และผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอากาศหนาว  

  (๑.๒) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากอากาศหนาว  

  (๑.๓) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องกันหนาว และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือ
เตรียมพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

  (๑.๔) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยจากอากาศหนาว ให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน 

  (๑.๕) พัฒนาระบบพยากรณ์ และเฝ้าระวังโดยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและแจ้งเตือน
ให้เตรียมการป้องกันจากภัยจากอากาศหนาว 
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  (๑.๖) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนัก แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับ
การป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยอากาศหนาว      
  (๑ .๗ ) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดภัยจากอากาศหนาวครั้ งส าคัญ           
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

   (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้ 

  (๒.๑) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

  (๒.๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว  

  (๒.๓) เตรียมความพร้อมและส ารองวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
เมื่อเกิด 

 ๑๔.๖  ขณะเกิดภัย 

 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้
 (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยจากอากาศหนาว ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ   
 (๒) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกัน

ตนเองได้ถูกต้อง 
 (๓) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการ

เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงิน
บริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทัน
เหตุการณ ์

 

  ๑๔.๗ หลังเกิดภัย 
 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้

 (๑) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานใน
การรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

  (๒) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
  (๓) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือการ

ปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรงระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

  (๔) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  (๕) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้

สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ 
  (๖) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น 
  (๗) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบภัยจากอากาศหนาว ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการภัยจากอากาศหนาว ในอนาคต  
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      บทท่ี ๑๕ 

 การป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสตัว์และสัตว์น้ า 
 ๑๕.๑ บทน า 

  อาชีพเลี้ยงสัตว์และท าการประมง มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่าการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารของประชาชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
สร้างรายได้ให้ประเทศด้วยมูลค่าการส่งออกเป็นจ านวนมากในแต่ละปี เช่น เนื้อไก่แช่แข็งและกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น 
และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในสัตว์ปีก เช่น การระบาดของโรคไข้หวัดนกหรือโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก (Avian 
Influenza) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ภาครัฐได้ด าเนินการแก้ไขโดยการท าลายสัตว์ปีกติดเชื้อรวมทั้งสัตว์ปีกของเกษตรกร
ที่ตายเองรวม ๖๐.๘๑๑ ล้านตัว ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพขอเกษตรกร กระทบต่อรายได้จากการ
ส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปสู่ตลาดโลก และโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจ าถิ่น และเกิด
การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์หรือกลายพันธุ์จนท าให้เกิดการระบาดไปสู่คนและได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากโรค
ไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกแล้วหลายราย  

        ส่วนการระบาดของโรคระบาดสัตว์น้ า ขณะนี้ยังไม่มีการระบาดกว้างขวางเหมือนสัตว์ปีก 
แต่หากเกิดโรคระบาดสัตว์น้ าขึ้น จะแพร่ระบาดไปสู่ฟาร์มอ่ืนๆ และแหล่งน้ าอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว และอาจขยายวง
กว้างกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และอาชีพการประมง สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เช่นกัน 

        ดังนั้น การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๑๕.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑๖.๒.๑ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากโรค

ระบาดสัตว์และสัตว์น้ า 
 ๑๖.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
 ๑๖.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่าย ทุก

ภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าให้ชัดเจน บูรณาการ และมี
ประสิทธิภาพ  

๑๕.๓ นิยามศัพท์ 
   ๑๕.๓.๑ สัตว์ หมายความว่า  
   (๑) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ชะนี และให้หมายความรวมถึง
น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ 
   (๒) สัตว์ปีก จ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ด้วย  
   (๓) สัตว์ชนิดอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ชนิดอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑๕.๓.๒ สัตว์ป่า หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่ง
โดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุก
ชนิดด้วย  แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว 
และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 

   ๑๕.๓.๓ ซากสัตว์ หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้แปร
สภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึงงา เขา ขน ที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิต
และ ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูปด้วย 
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   ๑๕.๓.๔ สัตว์น้ า หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ าหรือ
อาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ าท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ า จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ า
นั้น สัตว์น้ าจ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ า หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ าเหล่านั้น และหมายความรวมถึง พันธุ์ไม้น้ า ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ 
   ๑๕.๓.๕ เกษตรกรประมง หมายความว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทุกชนิด โดยต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจังหวัด 

 ๑๕.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า โดยให้ยึดแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อม
รับปัญหาโรคไข้หวัดนกและ การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔– ๒๕๕๖ ของกระทรวง
สาธารณสุขและด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 

 ๑๕.๔.๑ ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

 (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้ 

 (๑.๑) ประเมินความเสี่ยงจากโรคระบาดสัตว์ และสัตว์น้ า โดยการประเมินภัยและความ
ล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าที่มีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าให้เหมาะสม   
   (๑.๒) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรประมง ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าและสวนสัตว์
สาธารณะ  

 (๑.๓) จัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยโรคระบาดสัตว์ และพ้ืนที่เกิดภัยจากโรคระบาดสัตว์ในอดีต  
หน่วยงานหลักได้แก ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๑.๔) จัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่ องจักรกล  
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  

 (๑.๕) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า และการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  

 (๑.๖) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson  Learnt) ของการเกิดภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์
น้ าครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  

 (๑.๗) วิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ  

 (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้ 

 (๒.๑) จัดเตรียมบุคลากร อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์และ    
สัตว์น้ า เพ่ือให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า  

 (๒.๒) จัดเตรียมวัคซีน เวชภัณฑ์ ยาเคมี เคมีภัณฑ์ส าหรับป้องกันและก าจัดโรคระบาด
สัตว์และสัตว์น้ า เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยก าหนดให้มีบัญชีควบคุม สถานที่จัดเก็บ  

 (๒.๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าแบบ
บูรณาการในทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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 (๒.๔) มีการจัดการระบบปศุสัตว์ที่ปลอดโรคทั้งในสัตว์ปีกเศรษฐกิจและสัตว์ปีกพ้ืนเมืองไก่ชน
และเป็ดไล่ทุ่ง และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ปลอดภัยจาดเชื้อโรค   

 (๒.๕) ควบคุมสัตว์จรจัด สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์เร่ร่อน และสัตว์อพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล 
รวมทั้งส ารวจแหล่งปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ แหล่งจ าหน่ายสัตว์ แหล่งจ าหน่ายซากสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซาก
สัตว์ ตรวจสอบภาวะโรคระบาดสัตว์และก าจัดโรคระบาดสัตว์ รวมทัง้ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า และซากของสัตว์ป่า   

 (๒.๖) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคให้สามารถตรวจพบการเกิดโรคและโรคติดต่อในสัตว์และ
สัตว์น้ าอย่างฉับไว และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (๒.๗) จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับก าจัดซากสัตว์ และพ้ืนที่ฝังกลบซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
ระบาดสัตว์และสัตว์น้ า  

 (๒.๘) จัดตั้งคลินิกสัตว์  คลินิกประมง ดูแลสุขภาพสัตว์และสัตว์น้ า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  
แนะน าวิธีก าจัดโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าที่เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   

 (๒.๙) จัดเตรียมระบบสื่อสารสาธารณะส าหรับประชาชนในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  

 (๒.๑๐) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า   

๑๕.๔.๒ ขณะเกิดภัย 
 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
 (๑) ผู้ประสบเหตุ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบเหตุ ให้แจ้งหรือรายงาน

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรทราบ และเมื่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งเหตุแล้วให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาด
สัตว์และสัตว์น้ าตามระดับความรุนแรง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 

 (๒) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องประสานขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ศูนย์อ านวยกร
เฉพาะกิจฯ ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือ 

๑๕.๔.๓ หลังเกิดภัย 
 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้ 
 (๑) ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัย   
 (๒) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย

และทรัพย์สินเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์
และฟ้ืนฟู 

 (๓) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ความเสียหายเกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒๕๔๙ 

    (๔) ประชาสัมพันธ์ สร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งฟ้ืนฟูสภาพจิตใจประชาชนที่ประสบภัยให้ 
กลับสู่สภาวะปกติ   

 (๕) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในอนาคต   

 
 



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร ท่ี ๑/๒๕๖4  หน้า  ๕๑ 

บทท่ี ๑๖ 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 

  

๑๖.๑ บทน า 
  โรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืช เป็นสาธารณภัยที่เกิดกับพืชและผลผลิตการเกษตร จะเกิดระบาดเมื่อ
สภาพธรรมชาติมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบนิเวศ เช่น มีการปลู กพืช
พันธุ์เดียวกัน ระยะการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน มีอาหารของศัตรูพืชตลอดปี หรือศัตรูธรรมชาติที่ควบคุมประชากร
ของศัตรูพืชถูกก าจัดโดยสารก าจัดศัตรูพืช สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น ในปัจจุบันภัยที่เกิด
จากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด  มีความสลับซับซ้อน ขยายขอบเขตมากขึ้นเป็นล าดับ สร้างความเสียหายให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นรายได้ส าคัญของประเทศ 
  ๑๖.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑๖.๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน    
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหาภัยที่เกิดจากโรค แมลง สัตว์ศัตรูพืชระบาด 

 ๑๖.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้โดยเร็ว 

 ๑๖.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม ชัดเจน       
บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 
  ๑๖.๓ นิยามศัพท์ 
   ๑๖.๓.๑ พืช หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ า และพืชประเภทอ่ืนรวมทั้งส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท า
พันธุ์ได้ หรอืตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงตัวห้ า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย 

 ๑๖.๓.๒ ศัตรูพืช หมายความว่า สิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว์ หรือพืช
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช 
  ๑๖.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ดังนี้ 

 ๑๖.๔.๑. ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
  (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี ้
  (๑.๑) ประเมินความเสี่ยงภัยจากโรค แมลง สัตว์  ศัตรูพืชระบาด โดยการประเมินภัย

และความล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด รวมทั้งศึกษาวิธี
ลดผลกระทบเพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 

  (๑.๒) จัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย และแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืช
ระบาด ให้เป็นปัจจุบัน 

  (๑.๓) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช  
  (๑.๔) จัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ยาเคมี สารเคมี เคมีวัตถุ เครื่องจักรกล 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
  (๑.๕) พัฒนาระบบการพยากรณ์และเฝ้าระวังโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด   
  (๑.๖) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนและสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับการป้องกันโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด และการปฏิบัติอย่างถูกต้อง     
  (๑.๗) จัดท าสรุปบทเรียน(Lesson Learnt)ของการเกิดภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืช

ระบาด ครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
  (๑.๘) วิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและก าจัดโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด    
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  (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี ้
  (๒.๑) จัดเตรียมบุคลากร อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและก าจัดโรค แมลง สัตว์ 

ศัตรูพืชระบาด เพ่ือให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด   
  (๒.๒) จัดเตรียมยาเคมี สารเคมี เคมีวัตถุ ส าหรับป้องกันและก าจัดโรค แมลง สัตว์ 

ศัตรูพืชระบาด, เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ เชื้อเพลิงและพลังงานต่าง ๆ ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
เมื่อเกิดภัย โดยก าหนดให้มีบัญชีควบคุม สถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  

  (๒.๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 
แบบบูรณาการในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  (๒.๔) จัดตั้งคลินิกเกษตร แนะน าวิธีก าจัดโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ที่เหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

  (๒.๕) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ   

 ๑๖.๔.๒ ขณะเกิดภัย 
               การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี ้
     เมื่อมีผู้ประสบเหตุ หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบเหตุ ให้แจ้ง

หรือรายงานกองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร และให้กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตรด าเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืช

ระบาด ตามระดับความรุนแรง เพ่ือเป็นศูนย์ในการบัญชาการและการอ านวยการปฏิบัติ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ  

  (๒) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องประสานขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือ 

 ๑๖.๔.๓ หลังเกิดภัย 
  การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 
  (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯเทศบาลเมืองพิจิตร ประเมินความเสียหายและความ

ต้องการเบื้องต้น โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

  (๒) ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัย 
  (๓) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลเมืองพิจิตร ด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น 

โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ความเสียหายเกินขีดความสามารถ ให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๙ 

  (๔) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ที่มีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในอนาคต  
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บทท่ี  ๑๗ 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

 

 ๑๗.๑ บทน า  
  ภัยจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มักพบในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปสูงขึ้น ท าให้ความชื้นที่สะสมอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่า
ไม้ลดลง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากขึ้น ประกอบกับการกระท าของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือความ
ประมาทก็ตาม ได้ก่อให้เกิดปัญหาจากไฟป่าและหมอกควันครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในเมืองและชนบท 
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งผลกระทบและสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ 
 

   ๑๗.๒ วัตถุประสงค์ 
   ๑๗.๒.๑ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่าและ
หมอกควัน 
   ๑๗.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
     ๑๗.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
เครือข่าย   ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟป่าและหมอกควัน ให้ชัดเจน บูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ 

   ๑๗.๓ นิยามศัพท ์

  ๑๗.๓.๑ ไฟป่า หมายความว่า ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ
ควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 

  ๑๗.๓.๒ หมอกควัน คือปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ  รวมตัวกันใน
สภาวะที่อากาศปิด 

  ๑๗.๓.๓ การเผาในที่โล่ง หมายความว่า ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ 
ที่เกิดขึ้นในที่เปิดโล่ง โดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษอ่ืนจากการเผาไหม้ สามารถแพร่กระจายไปได้ในบรรยากาศ 

   ๑๗.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ดังนี้ 

 ๑๗.๔.๑ ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

  (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้ 
 (๑.๑) ประเมินความเสี่ยงภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง โดยการประเมิน

ภัยและความล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง 
และศึกษาวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือก าหนดมาตรการ ที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า
และหมอกควัน 
   (๑.๒) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งข้อมูล พ้ืนที่
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  

 (๑.๓) จัดท าแผนที่ พ้ืนที่ เสี่ยงภัย ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งในเรื่องมาตราส่วนและ
รายละเอียดของแผนที่ 

 (๑.๔) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การกู้ชีพ
กู้ภัย เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
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 (๑.๕) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่
โล่ง ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

 (๑.๖) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับ
การป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง    

 (๑.๗) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาใน
ที่โล่งครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

  

  (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 

 (๒.๑) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 

 (๒.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเน้นหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)      
   (๒.๓) พัฒนาระบบการพยากรณ์และเฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้ง
การเผาในที่โล่ง   

 (๒.๔) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งก าหนด
มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง แบบบูรณาการในทุกระดับ จังหวัด/อ าเภอ/ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บท และหรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 (๒.๕) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น  
   (๒.๖) ส ารองปัจจัยสี่ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิด           
   (๒.๗) เตรียมความพร้อมและส ารองพลังงาน  
   (๒.๘) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก และระบบสื่อสารส ารองที่จ าเป็น พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง    
   (๒.๙) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน  

    ๑๗.๔.๒ ขณะเกิดภัย 

     การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 
    (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน   

     (๒) กรณีท่ีจ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจฯ ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    (๓) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค 
และทันเหตุการณ์   
          (๔) ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  

   ๑๗.๔.๓ หลังเกิดภัย 

    การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 
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   (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลเมืองพิจิตรรับผิดชอบ ด าเนินการประเมินความเสียหาย 
และความต้องการเบื้องต้น โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออก
หนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู     
   (๒) จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย สภาพ
จิตใจ การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และการฟ้ืนฟูอาชีพ  

  (๓) ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ โดย
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 (๔) การจัดการศพผู้เสียชีวิต  มีแนวทางดังนี้  
  (๔.๑) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
  (๔.๒) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ

การปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   (๔.๓) การเคลื่อนย้ายศพ เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับอ าเภอ และจังหวัด ควบคุมการ
เคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต โดยการสนับสนุนของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานอื่น
ตามความจ าเป็น 
   (๕) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลเมืองพิจิตรด าเนินการฟ้ืนฟูความเสียหายเบื้องต้น    
โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕56  

 (๖) กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชนให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงิน
บริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทัน
เหตุการณ ์  

 (๗) กรณีบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนข้ึนไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่
ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งถือเป็น “เขตเพลิงไหม้” 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการดังนี้ 

  (๗.๑) ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองพิจิตร และบริเวณท่ีเกิด
เพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

  (๗.๒) ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลือ่นย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ 

  (๗.๓) พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ใน
การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็น พร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ เพ่ือให้คณะกรรมการควบคุมอาคาร
พิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป  

 (๘) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมและ
สามารถใช้งานได้อย่างถาวร 

 (๙) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เทศบาลเมืองพิจิตร ที่เกิดเหตุด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ ความ
เสียหายในเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่ เกินขีดความสามารถให้
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พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕56 

 (๑๐) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากไฟป่าและหมอกควันในอนาคต  
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บทท่ี ๑๘ 
  การป้องกันและบรรเทาภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑๘.๑ บทน า  

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของสังคมไทย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเพ่ิมขึ้นจะท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารใหม่ๆ ได้รับความรู้อย่างรวดเร็ว และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น แต่ในทาง
กลับกันก็อาจเป็นภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณชน เช่น เกิดปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ การล่อลวงเพ่ือประสงค์ต่อทรัพย์สิน การล่อลวงเพ่ือการค้า
มนุษย์ และอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้น เทคโนโลยีอาจท าให้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคม มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนไปหาประโยชน์ ซึ่งจะท าให้เกิดความเสื่อมทางศีลธรรมของสังคม 
และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ 

  ๑๘.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑๘.๒.๑ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

                ๑๘.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           

   ๑๘.๒.๓ เพ่ือก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรเครือข่ายทุก 

ภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินของภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน บูรณาการและ 

มีประสิทธิภาพ 
  ๑๘.๓ นิยามศัพท์ 

 ๑๘.๓.๑ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการน าข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็น
ข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ๑๘.๓.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ ใช้
จัดการสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผล  การพิมพ์ การสร้างรายงาน 
การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการ
ดูแลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก และ ประกอบด้วย เทคโนโลยีส าคัญ ๒ สาขา คือ ๑) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ๒) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

 ๑๘.๓.๓ ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ Hardware, Software, Network, People Ware แฟ้มข้อมูล และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ถูกท าลาย ท าให้เกิดความเสียหาย และเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้เกิดผล
กระทบ และความเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิตของประชาชน       
   

๑๘.๔.ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 

   ๑๘.๔.๑ ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

 (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้ 
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 (๑.๑) ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระจัดท าโครงสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร การควบคุมการเข้าถึงระบบ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ระบุตัวตนหรือ
ลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้ เป็นต้น  

 (๑.๒) ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน) 
 (๑.๓) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง

กับกฎหมายประกอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายการร่างประมวลกฎหมายด้านไอซีที  นโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติด้านข้อมูลสารสนเทศ 
พระราชบัญญัติว่าการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แนวทางปฏิบัติส าหรับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 (๑.๔) เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ       

 (๑.๕) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งส าคัญ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้ 

 (๒.๑) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครตรวจสอบ รับ
แจ้ง และลบข้อมูลเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 (๒.๒) จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (๒.๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๘.๔.๒ ขณะเกิดภัย 
 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
 (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ 
 (๒) กรณีที่จ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 

ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 (๓) ด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีมีผู้เสียชีวิต  

๑๘.๔.๓ หลังเกิดภัย 

 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้ 

 (๑) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑.๑) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้ง
ด าเนินการทดสอบระบบว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ และจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 (๑.๒) ส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐาน เพ่ือสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู 

 (๒) กรณีมีผู้เสียชีวิตให้จัดการศพผู้เสียชีวิต ตามแนวทางดังนี้ 

 (๒.๑) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต หน่วยงานหลัก
ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
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 (๒.๒) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลง ความร่วมมือการ
ปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรงระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 (๒.๓) การเคลื่อนย้ายศพ เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับอ าเภอ และจังหวัด ควบคุมการเคลื่อนย้าย
ศพผู้เสียชีวิต โดยการสนับสนุนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนตามความจ าเป็น 

 (๓) ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้สามารถด ารงชีวิต และ
ประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข     

 (๔) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในอนาคต  
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บทท่ี ๑๙  
การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 

๑๙.๑ บทน า 

สถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันยังมีการก่อวินาศกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์ การยัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ การปฏิบัติการกองโจร เป็นต้น 

  ๑๙.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑๙.๒.๑ เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและก าหนดแนวทางในการประสานการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการ หน่วยร่วมปฏิบัติการ และหน่วยสนับสนุน  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 ๑๙.๒.๒ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา 

 ๑๙.๒.๓ เพ่ือพิทักษ์ชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐในเขตท้องถิ่น          
ให้ปลอดภัยจากการก่อวินาศกรรม 

  ๑๙.๓ นิยามศัพท์ 

 ๑๙.๓.๑ การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใดๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ  

 ๑๙.๓.๒ การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัว หรือเพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท าหรือละเว้นกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส าคัญ 

 ๑๙.๓.๓ การก่อการร้ายสากล ได้แก่ การปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตาม
เงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ าเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับ
ชาติอ่ืน การกระท านั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็น
ก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้ง
ด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 

  ๑๙.๔ การปฏิบัติ 

        ภารกิจการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ การป้องกันหรือระงับมิให้
การก่อวินาศกรรมประสบความส าเร็จ โดยอาศัยมาตรการหลักด้านการข่าว จิตวิทยา การจับกุมและปราบปรามผู้
ก่อวินาศกรรม รวมทั้งการร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยกองอ านวยการเทศบาลเมือง
พิจิตร มีหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ประสานงาน สนับสนุน ป้องกัน ต่อต้าน ระงับ และลดอันตราย ตลอดจน
บรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมในพ้ืนที่ เพ่ือพิทักษ์รักษาชีวิตร่างกายของประชาชนและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ ตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะส่วนเสียหายให้สามารถใช้การได้เร็วที่สุด 
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๑๙.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  ๑๙.๕.๑ ก่อนเกิดภัย 
การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 

  (๑) กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อ
วินาศกรรม โดยค านึงถึงสภาพความเสี่ยงภัยของบุคคลและสถานที่ทั้ งยามปกติและในภาวะไม่ปกติ โดยแผนปฏิบัติ
การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

 (๑.๑) การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถานที่ส าคัญ ได้แก่ การป้องกัน และระงับ
การก่อวินาศกรรมสถานที่ราชการและสถานประกอบการของเอกชนที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบ าล    
ศาสนสถาน ธนาคาร สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ศูนย์การค้า โรงผลิตไฟฟ้า สถานีชุมสายโทรศัพท์  สิ่งก่อสร้างขนาด
ใหญ่ต่างๆ เช่น ถนน รางรถไฟ สะพาน คลังบรรจุก๊าซ คลังน้ ามัน ยานพาหนะ เช่น โดยสาร รถไฟ และสถานที่
ส าคัญอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล โดยแบ่งเขตในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถานที่ส าคัญออกเป็น       
๒ เขต ดังนี ้

 (๑.๑.๑) เขตสถานที่ราชการ พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ และทรัพย์สินของทางราชการ  
เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อย  
ตามสายงานปกต ิ

 (๑.๑.๒) เขตสถานประกอบการของเอกชน และทรัพย์สินของเอกชนใช้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าสถานประกอบการของเอกชนและสมาชิกหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ( อปพร.) 
ในเขตพ้ืนทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในข้ันต้น 

  (๑.๒) การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมบุคคลส าคัญบุคคลส าคัญ หมายถึง บุคคล
ส าคัญทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศที่เข้ามาในเขตพื้นที่ ดังนั้นในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร จะต้องมีการติดต่อประสานงานและปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ ทั้งจากส่วนกลางและต่างประเทศ โดยการวางแผนและประสานงานร่วมกัน 

  (๒) จัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมได้แก่ฝ่ายปฏิบัติการ
ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้ เป็นเอกภาพ โดยจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการหาข่าวและการปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม ซึ่งสามารถจัดส่งไป
ปฏิบัติงานได้ทันที 

  กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร สามารถขอรับการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการป้องกัน
และระงับการก่อวินาศกรรมจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ มาให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นของสถานการณ ์          

 (๓) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์การตรวจค้น 
อุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด อุปกรณ์เตือนภัย รถดับเพลิง รถพยาบาลพร้อมชุดแพทย์ฉุกเฉิน ยานพาหนะ รวมทั้ง
อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความทันสมัยและสามารถใช้การได้ตลอดเวลา 

 (๔) จัดระบบการรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการวางแผนและจัดระบบการรักษา ความ
ปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ส าคัญ โดยจัดระบบควบคุมบุคคล การตรวจสอบสิ่งของ ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ ที่
จะเข้าถึง ส่งถึง หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลส าคัญหรือสถานที่ส าคัญ 
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 (๕) รักษาความสงบเรียบร้อย กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตรในเขตพ้ืนที่ จัดวางระเบียบ
และระบบการปฏิบัติงาน โดยแบ่งมอบเขตพ้ืนที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม จั ดระบบ
การสื่อสารและการรายงาน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ไว้ตั้งแต่ยามปกติ และในการปฏิบัติ
ให้องค์กรปฏิบัติการหลักด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้องค์กรสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่องค์กรปฏิบัติการหลักร้องขอ 

 ๑๙.๕.๒ ขณะเกิดภัย 

 (๑) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 

 (๑.๑) ขั้นที่ ๑ ขั้นการควบคุมเหตุการณ ์

  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อได้รับแจ้ง
เหตุ ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่เกิดเหตุ และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาใน
เบื้องต้น ได้แก่ 

   (๑.๑.๑) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 

   (๑.๑.๒) ผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ 

   (๑.๑.๓) ลักษณะการก่อวินาศกรรม 

   (๑.๑.๔) จ านวนและประเภทของเครื่องมือหรืออาวุธที่เก่ียวข้อง 

   (๑.๑.๕) ความเสียหายเบื้องต้น 

 หน่วยงานปฏิบัติรายงานข้อมูลไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ กรณีที ่เป็นการก่อการร้าย ให้รายงานไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อทราบ และ
ประสานการปฏิบัติต่อไป 

 หน่วยปฏิบัติ  มีหน้าที่จัดส่งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับการก่อ
วินาศกรรมเข้าเผชิญเหตุพร้อมปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ โดยก าหนดพ้ืนที่วงในขึ้นเพ่ือตรึงก าลังผู้ก่อเหตุ และพ้ืนที่วง
นอกเพ่ือกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบทุกระยะ เพ่ือ
อ านวยการต่อไป 

  (๑.๒) ขั้นที่ ๒ ขั้นการยับยั้งเหตุการณ ์

   หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดก าลังเข้าระงับเหตุรุนแรง เมื่อยังไม่เกิดเหตุรุนแรง
ให้ด าเนินการเจรจาต่อรอง การระงับเหตุรุนแรง กรณีเกินขีดความสามารถให้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธ ารณภัย
เทศบาลเมืองพิจิตร ติดต่อหน่วยใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

  (๑.๓) ขั้นที่ ๓ ขั้นการปราบปราม 

  ในกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุรุนแรงได้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ จะประสานงานกับรัฐบาลเพื่อก าหนดมาตรการควบคุมสถานการณ์ตามความเหมาะสม 

  (๑) กรณีที่หน่วยปฏิบัติสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วให้จัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ เพ่ือป้องกันการแทรกแซงของบุคคล ที่สามที่อาจฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
และด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพ้ืนที่ไว้   

  (๒) การเผชิญเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม 
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  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่น าแผนการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากอัคคีภัย แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และแผนการป้องกันและ
บรรเทาภัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาปฏิบัติไปพร้อมกัน 

 (๓) หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ 
เมื่อได้รับการร้องขอ ให้ส่งหน่วยสนับสนุนพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ไปสนับสนุนยัง

พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ โดยรายงานต่อผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ หรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยการในเหตุการณ์       
ณ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และปฏิบัติการตามค าสั่งของผู้อ านวยการ หรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยการ
ในเหตุการณ์ แล้วรายงานการปฏิบัติให้ทราบทุกระยะ 

 ๑๙.๕.๓ หลังเกิดภัย 

 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

 (๑) ให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ประสบภัย และจัดส่งไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่อไป 

 (๒) ให้หน่วยก าลังที่มีความช านาญการทางสารเคมีและวัตถุอันตราย อาวุธ และวัตถุระเบิด 
น าก าลังเข้าตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับการฟ้ืนฟูบูรณะ 

 (๓) ให้หน่วยฟื้นฟูบูรณะส ารวจความเสียหายด้านสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ  

ให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้มาตรการซ่อมแซมเป็นล าดับแรก กรณีท่ีไม่สามารถซ่อมแซม ให้ด าเนินการรื้อถอน 

 (๔) ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ 

ในกรณีเป็นการก่อการร้ายในลักษณะการก่อวินาศกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงให้ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นองค์กรรับผิดชอบและอ านวยการแก้ไขตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๔๕  ในกรณีการก่อการร้ายสากล ให้คณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) เป็นองค์กรระดับนโยบาย และอ านวยการประสานการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๔๕ และ
แผนต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งชาติ (ตช. ๔๖๑) และให้คณะอนุกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายสากล (อกรส.) รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงาน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นองค์กรประสานการปฏิบัติและก ากับดูแลหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในกรณีที่จ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์ รัฐบาลอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะพ้ืนที่โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
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บทที่ ๒๐  
การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 

         ๒๐.๑ บทน า 
  ในปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและทางประชาธิปไตยค่อนข้างสูง ประกอบกับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนจากสังคมชนบทมาสู่สังคม
อุตสาหกรรมในเขตเมืองเป็นจ านวนมาก และเกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือจับจองเป็นที่ท ากิน ท าให้เกิด
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่ เดือดร้อน
หรือได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง อาจก่อความไม่
สงบเรียบร้อยต่างๆ ขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังต่างๆ 
ต้องกระท าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองโดยการเตรียมการไว้
ตั้งแต่ภาวะปกต ิ
  ๒๐.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๒๐.๒.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง
และการก่อจลาจล 

  ๒๐.๒.๒ เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
ต่างๆ ไว้ให้พร้อมปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังที่เหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

 ๒๐.๒.๓ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของชาติ และป้องกันการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 

 ๒๐.๓ นิยามศัพท์ 

  ๒๐.๓.๑ การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท า เพ่ือแสดงให้เห็นว่า คัดค้านหรือไม่
เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการแสดงออกทางสังคม
และการเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 

  ๒๐.๓.๒ การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง คือมี
มวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และอาจจะไม่สามารถควบคุมมวลชนที่มา
รวมตัวกันนั้นได้ จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่
การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

 ๒๐.๔ หลักการปฏิบัติ 

 ๒๐.๔.๑ การชุมนุมประท้วงนั้น โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาว่า เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่
สามารถจะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธภายในของเขตกฎหมาย การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและ
ก่อการจลาจลต้องปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม ใช้การเจรจาท าความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

 ๒๐.๔.๒ การใช้ก าลังเข้าระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจลควรเป็นมาตรการสุดท้าย เมื่อไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 ๒๐.๔.๓ อ านาจหน้าที่ 

(๑.๑) กองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ป้องกัน และระงับการชุมนุม
ประท้วงและก่อการจลาจลในเขตพื้นที่ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ      
ในการปฏิบัติการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล  
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(๑.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ มีหน้าที่อ านวยการ ควบคุมดูแล 
การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล ไม่ให้ลุกลามขยายไปนอกเขตพ้ืนที่ และระงับเหตุการณ์
ให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งจะต้องประสานงาน ควบคุม ดูแลสั่งการกับหน่วยต ารวจในท้องที่ หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๑.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีหน้าที่อ านวยการ สั่ งการ 
ประสานงาน สนับสนุน การปฏิบัติเพ่ือป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล ในพ้ืนที่จังหวัด
ทั้งหมด 

๒๐.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

   ๒๐.๕.๑ ก่อนเกิดภัย การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 

 (๑) หน่วยเฉพาะกิจที่มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 
ด าเนินการติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบเงื่อนไข ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนความขัดแย้งที่มีในพ้ืนที่           
เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหา และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการ
จลาจล 

 (๒) จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร 
ยานพาหนะ เป็นต้น และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม 

 (๓) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
ขจัดเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน หรือระหว่างเอกชนด้วยกัน ในพ้ืนที่  

  ๒๐.๕.๒ ขณะเกิดภัย การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 

 (๑) กองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร 

 เมื่อตรวจสอบพบหรือได้รับรายงานว่า มีเงื่อนไขประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนขึ้น 
ให้ติดตามสถานการณ์ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ และประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
โดยทันที และให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังพ้ืนที่ที่เกิดเหตุและด าเนินการ
เจรจาท าความเข้าใจกับผู้น าการชุมนุมให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็น
ประการส าคัญเร่งด่วน 

   เมื่อไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่างๆ ได้ ให้จัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออาสาสมัครอ่ืนๆ ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
และจัดการจราจร โดยก าหนดพ้ืนที่ส าหรับกลุ่มผู้ชุมนุมให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของรัฐเป็นประการส าคัญเร่งด่วน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม 

  รายงานเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ
จังหวัดทราบทันที และรายงานเหตุการณ์มายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อม
ทั้งให้วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกันด้วย 

  เมื่อกองอ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และจังหวัดเข้าควบคุมเหตุการณ์ กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเดินมายังจังหวัด ให้
ผู้อ านวยการเทศบาลเมืองพิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นท่ีการชุมนุมประท้วงด้วย  
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(๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

  เข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงตามอ านาจหน้าที่ของตน เมื่อพิจารณาเห็นว่า
เกินขีดความสามารถหรือเกินอ านาจหน้าที่ให้ประสานงานไปยังหน่วยที่เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค 

๒๐.๕.๒ หลังเกิดภัย 

 การจัดการหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

 (๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็ว 

 (๒) ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานของรัฐ 

 (๓) ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ  
 (๔) ด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าได้มีการกระท าละเมิดกฎหมาย  
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                                      บทที่ ๒๑       

     การป้องกันและแก้ไขจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 
 ๒๑.๑ บทน า 
      

  ปัจจุบันประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเช่น  ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวด้วย ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลกส่วนใหญ่ และมักเกิดตรงบริเวณขอบของ
แผ่นเปลือกโลกที่เป็นแนวแผ่นดินไหว การเคลื่อนตัวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายในเปลือก
โลกได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา  เปลือกโลกแต่ละชิ้นจะมี
การเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กัน ท าให้บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกส่วนที่ ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน     
หากบริเวณขอบของชั้นเปลือกโลกใด ๆ ผ่านหรืออยู่ใกล้กับประเทศใด ก็จะมีความเสี่ ยงต่อแผ่นดินไหวสูง ประเทศ
ไทยมเีหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายสิบครั้งจากผลกระทบ บางครั้งท าให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนและ  
ทางราชการ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชน 
  แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่มในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีเขต
ชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ประกอบกับความเจริญเติบโตของเมืองท าให้มีการก่อสร้างอาคารสูง เพ่ือใช้
งานทางด้านธุรกิจต่าง ๆ มากมาย  อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านต่าง ๆ เช่น การพาณิชยกรรม การคมนาคม      
การขนส่ง การอุตสาหกรรมและการเกษตร เมื่อเกิดภัยจากแผ่นดินไหวจึงอาจส่งผลกระทบกระเทื อนถึงภาวะ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก
แผ่นดินไหว อันจะท าให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการอย่างใหญ่หลวง เช่น 
อาคารพัง สะพาน ถนนช ารุด เสียหายระบบสาธารณูปโภคทุกประเภทใช้การไม่ได้ เขื่อนพัง ระบบสื่อสารถูกตัดขาด 
การระเบิดของแก๊สไฟไหม้ ยานพาหนะถูกทับถมเสียหาย รวมทั้งการได้รับบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยเป็นต้น 
  ภัยจากแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เป็นสาธารณภัยพิเศษเฉพาะซึ่ง
แตกต่างจากสาธารณภัยชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์สถานที่เกิด ขนาดและเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวไว้
ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นบริเวณไหน เวลาใด ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนเฉพาะกิจจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม     
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดภัยจากแผ่นดินไหวขึ้น ทั้งนี้โดยมีการวาง
แนวทางการปฏิบัติ การประสานงาน ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 

 ๒๑.๒  วัตถุประสงค์ 
  (๑) .เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรและการประสานการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒.) เพ่ือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้การด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
  (๓)  เพ่ือก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มให้ชัดเจน บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 ๒๑.๓ นิยามศัพท์ 
  แผ่นดินไหว คือ การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน  อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  
การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความ
รุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 
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   อาคารถล่ม คือ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน
ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง  ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือ
พังทลายลงมาได้ 
  ๒๑.๔ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ดังนี้ 
  ขั้นตอนก่อนเกิดภัย  
  (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ตั้งอยู่ที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิจิตร เลขที่ ๒๙ ถนนธิตะจารี อ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร  
๖๖๐๐๐  โทร. ๐- ๕๖๖๑-๑๓๐๖ เหตุสาธารณภัย โทร. ๑๙๙ มีการประเมินความเสี่ยงภัยและศึกษาผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด
แผ่นดินไหว  รวมถึงศึกษาผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อพ้ืนที่ สะพานขนาดใหญ่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าข้อมูลไปก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มในอนาคต โดยก าหนดความรับผิดชอบเตรียมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
  (๒) ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง  ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย  และ
จัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  รวมทั้งข้อมูลพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพให้เป็น
ปัจจุบัน   
  (๓) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น รถยนต์ดับเพลิงรถยนต์บรรทุก
น้ า จ านวน ๘ คัน รถกู้ภัย  รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย ก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร 
ยานพาหนะ ให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๔) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่มให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน   
  (๕) ด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือท าคู่มือเพ่ือ เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่
ประชาชน นักเรียน เยาวชนในการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่ม   
  ๒๑.๕ การเตรียมความพร้อม 
  (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  จัดเจ้าหน้าที่  ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร
แจ้งเตือนภัย  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ออกส ารวจสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และรายงาน
เหตุการณ์ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาลเมืองพิจิตร  ทราบ 
  (๒) เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
   -  รถยนต์ดับเพลิง   เบอร ์๑  หมายเลขทะเบียน พจ บ๐๙๘๒ 
   -  รถยนต์ดับเพลิง   เบอร ์๒  หมายเลขทะเบียน พจ ๘๐ -๗๙๑๐ 
   -  รถยนต์ดับเพลิง   เบอร ์๓  หมายเลขทะเบียน พจ บ ๒๘๗๘ 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า    เบอร ์๑   หมายเลขทะเบียน พจ ๘๐ - ๘๑๓๖  
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า   เบอร ์๒  หมายเลขทะเบียน พจ ๘๐ - ๘๑๕๙ 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า   เบอร ์๓   หมายเลขทะเบียน พจ ๘๐ - ๗๙๒๐  
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า   เบอร ์๔  หมายเลขทะเบียน พจ ๘๐ - ๘๑๓๖ 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า   เบอร ์๕  หมายเลขทะเบียน พจ บต ๒๘๐๓ 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า   เบอร ์6  หมายเลขทะเบียน พจ บบ 6967 
   -  รถยนต์นิรภัย       -  หมายเลขทะเบียน พจ ๘๑ – ๑๑๕๕ 
   -  รถยนต์คุ้มภัย 1       -  หมายเลขทะเบียน บท ๕๖๓๕ 
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   -  รถยนต์คุ้มภัย 2       -  หมายเลขทะเบียน กฉ 7427 
   -  รถยนต์ตรวจการณ์   เบอร์ ๑  หมายเลขทะเบียน พจ บ ๕๕๑๐ 
   -  รถยนต์ตรวจการณ ์  เบอร์ ๒  หมายเลขทะเบียน พจ บ ๖๕๙๐ 
   -  รถยนต์ตรวจการณ ์  เบอร์ 3   หมายเลขทะเบียน พจ บน 9948 
   -  รถยนต์ตรวจการณ ์  เบอร์ 4   หมายเลขทะเบียน พจ บค 5820 
และให้พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าที่ประจ ารถ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน 
ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ 
  (๓) จัดท าแผนเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
  (๔) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ และส ารอง   
ปัจจัยสี่ ที่จ าเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   
  (๕) ส ารองปัจจัยสี่ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   
  (๖) เตรียมความพร้อมและส ารองพลังงาน   
  (๗) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารองที่จ าเป็น พร้อมทั้งจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา   
  (๘) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัย  พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น   
  (๙) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม   
   (๒๑.๖) ขณะเกิดภัย 
  (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ตามระดับความรุนแรง  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
  (๒) ด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีมีผู้เสียชีวิต   
  (๓) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค  รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาคและทันเหตุการณ์ 
  (๒๑.๗) การจัดการหลังเกิดภัย   
  (๑) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส ารวจความเสียหาย และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
  (๒) จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย สภาพ
จิตใจ   
  (๓) การจัดการศพผู้เสียชีวิต   
      (๔) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต   
   (๕) การเคลื่อนย้ายศพ เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับอ าเภอและจังหวัดควบคุมการเคลื่อนย้ายศพ
ผู้เสียชีวิต   
  (๖) ป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   
           (๗) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ                                                                                                                                                                                                                                                         
   (๘) ฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมและ 
สามารถใช้งานได้อย่างถาวรโดยเร็ว   
  (๙) ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้น 
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  (๑๐) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่มีต่อชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มในอนาคต   
  (๒๑.๘) การประสานงาน   
        (๑) แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเทศบาลเมือง
พิจิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดของปี  ๒๕64 
        (๒) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์         
รับบริจาคสิ่งของ  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานและที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้ง
วิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาคและทันเหตุการณ์ 
         (๓) กรณีปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาขัดข้องในระหว่างปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ทราบโดยด่วน  เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 (๒๑.๙) การบังคับบัญชา 
  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เทศบาล
เมืองพิจิตร รับเรื่องราวร้องทุกข์และสนับสนุนการบริการประชาชน ในเขตเทศบาลโดยมีนายกเทศมนตรี 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ รองนายกเทศมนตรีเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจฯ ปลัดเทศบาล            
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการวินิจฉัยสั่ งการ  
ควบคุม ก ากับดูแล แนะน า ประสานงาน และให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนนี้ 
 (๒๑.๑๐) การติดต่อสื่อสาร 
  ศูนย์รวมข้อมูล ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลเมืองพิจิตร เป็นศูนย์สื่อสารของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประสานทางวิทยุสื่อสารย่านความถี่ ๑๖๒.๕๕๐ MHz นามเรียกข่ายแม่ข่าย  
“สระหลวง”และโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๖๑-๑๓๐๖ หรือเหตุสาธารณภัย โทร.๑๙๙ โทรสาร. ๐-๕๖๖๑-๔๗๕๒ 
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ผนวก 
 ผนวก ก   บัญชีเครื่องมือเครื่องใช้การป้องกันและบรรเทาสาธารณกับ กองอ านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร 

 ผนวก ข บัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนราชการ  
 ( หน่วยข้างเคียง ) และ ภาคเอกชน ( หน่วยสนับสนุน ) 

 ผนวก  ค  แผนผังการติดต่อสื่อสารหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียง 

 ผนวก  ง ค าสั่งแต่งตั้งเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการ   
  ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตรประจ าปี ๒๕64 

 ผนวก  จ  รายการแจกจ่าย 

  
 

 


