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แผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่างาม พ.ศ.

โดย
ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม
อาํเภอเมืองปราจีนบรุี จงัหวดัปราจีนบรุี



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3

บทนํา

ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว
พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดลอม
ทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด และหนาวจัด หรือ
มีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ําทวมหนักและแผนดินถลม ซึ่งสาธารณภัยดังกลาวไดสงผล
กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดท้ังสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ ประชาชน ชุนชน
และของรัฐ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน
โดยมีผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ทองถ่ิน และชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลทางาม จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม
พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการ
สาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย
โดยใหความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ท่ีประกอบดวยการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ไดแก  การเผชิญเหตแุละการบรรเทาทุกข รวมท้ังการฟนฟู ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหม
ใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ – ๑)

แผนภาพท่ี 1 - 1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มี
วัตถุประสงค ดังนี้

๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการดําเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินจากเหตุสาธารณภัย



สารบัญ

หนา
บทนํา

บทท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ๑
๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.ทางาม ๑

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต ๑
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 1
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 2
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ ๒
๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต) ๖
๑.๑.๖ แหลงแมน้ํา/ลําคลอง ๖

๑.๒ ประวัติการเกิดภัย ๗
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย ๗
๑.๒.๒ สถิติภัย ๗

๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี อบต.ทางาม ๙
๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 9

บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 10
๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 10
๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 10
๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 11
๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 12

๒.๔.๑ ภาวะปกติ 12
๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 12

๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม 13
๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 13
๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ ๑4

๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทางาม (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) ๑7
๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ๑7

๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด ๑7
๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง ๑7
๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี ๑8
๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑8



สารบัญ (ตอ)
หนา

บทท่ี ๓ การปฏิบัติกอนเกิดภัย 20
๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 20
๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 21

๓.๒.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 21
๓.๒.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 21

๓.๓ พื้นท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๒4
๓.๔ แนวทางการปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 27

๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกะทบ ๒7
๓.๔.๒ การเตรียมพรอมรับสถานการณ 30
๓.๔.๓ แนวทางการปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 30

๓.๕ การแจงเตือน 30
๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 30
๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 30
๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 31
3.5.4 กระบวนการแจงเตือนภัย 32

บทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย 33
4.1 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม 33

๔.๑.1 โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทางาม 33
๔.๑.๒ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทางาม 34

๔.๒ การประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัย 36
๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 36
๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 37

๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ 37
๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ ๓7

๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 44
๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 44
๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน 45

๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 46
๔.๗ การอพยพ 46
๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ ๔8

(Damage and Need Assessment : DANA)
๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ๔8
๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ๔8

๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค ๔9
๔.๑๐ การบริหารศูนยพักพิงช่ัวคราว ๔9
๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 51



สารบัญ (ตอ)
หนา

๔.๑๒ การอพยพกลับ 52
4.13 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 52
๔.๑4 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 52
4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2 52

บทท่ี ๕ การปฏิบัติหลังเกิดภัย ๕3
๕.1 การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองตน 54
๕.2 การฟนฟู 55

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น 56
๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 58
๕.๒.๓ การฟนฟูดานตาง ๆ 58

บทท่ี ๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 60
ของ อบต.ทางาม ไปสูการปฏิบัติ
๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 60

ของ อบต.ทางาม ไปสูการปฏิบัติ
๖.2 การติดตามและประเมินผล 62

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 62
๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 63

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 63
๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 63

ของ อบต.ทางาม
ภาคผนวก

ประกาศใชแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม
ข. บัญชีรายชื่อหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน

และองคกรเครือขาย
ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม
ง. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
จ. บัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรกบัญชีรายชื่อ

บุคคลท่ีจะตองใหความชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก
ฉ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม
ช. แบบสํารวจศูนยพักพิงชั่วคราว
ซ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง
ฌ. แผนงาน/โครงงานท่ีเก่ียวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม
ญ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย

ในอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
-----------------------------------
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป

๑.๑ สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม
๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๙ หมูท่ี ๔ ถนนปราจีนอนุสรณ
ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีประมาณ 35.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
21,893.75 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

ทิศใต ติดตอกับเขตตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ตําบลบางเดชะ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และตําบลรอบเมือง อําเภอ

เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑.๑.๒ เขตการปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลทางาม แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๒ หมูบาน ไดแก

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือ-สกุล ผูใหญบาน / กํานัน จํานวนครัวเรือน
๑ บานลาดเคา นายบวร  คณาสุข 197
๒ บานคลองตาหลวง นายบัญชา  โตะยี่ 123
๓ บานทางาม นายนิมิตร  บัวชุม 77
๔ บานทางาม นางคําเอ้ีย  มวงสังข 191
๕ บานคุงโรงนา นายดิเรก  มานพ 84
๖ บานกระแจะ นายบัณดิษฐ วงษนิกร 36
๗ บานหุบงิ้ว นางสําราญ  หงษทอง (กํานัน) 111
๘ บานหาดสะแก นางดารัตน   เสมาทอง 50
๙ บานหาดสะแก นายกิตติพันธ  เหลาเพ็ชร 83

๑๐ บานหาดสะแก นายสมทรง  ไหมทอง 83
๑๑ บานหาดสะแก นางวรรณา   มวงสังข 37
๑๒ บานคลองวัว นางธนวรรณ  ออประทีป 744

รวมท้ังสิ้น 1,816
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องคการบริหารสวนตําบลทางามมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๖,๑85 คน
จําแนกเปน เพศชาย 3,๔43 คน เพศหญิง 2,742 คน
จํานวนเด็ก (อายุ ๐ - ๑๔) เด็กชาย ๔๓๑ คน เด็กหญิง ๓๙๗ คน
จํานวนผูพิการ  เพศชาย ๘๖ คน เพศหญิง ๖๗ คน
จํานวนสตรีมีครรภ ๗ คน
จํานวนผูปวยติดเตียง ๑๕ คน
จํานวนครัวเรือน ๑,๗8๓ ครัวเรือน
จํานวนประชากรแฝง*  ประมาณ ๑๐๐ คน
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ ๙๘
ขอมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
(ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองปราจีนบุร)ี

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ประมาณรอยละ ๘๕

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาไดแก ขาราชการ/พนักงานบริษัท/เอกชน  ประมาณรอยละ ๑๐ รับจาง
ท่ัวไป ประมาณรอยละ ๕ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เฉลี่ยรายได
ประชากรตอหัว/ตอป ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ สถานท่ีสําคัญ

พื้นท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี ๑ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๑ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

.

สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดเลียบ .

สถาบันการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวรเวทโกวิทย .

สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง..

14.042639,101.405417

14.039508,101.404872
14.039698.101.404537

หมูท่ี ๒ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๒ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

.

สถาบันการศึกษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบลทางาม .

สถาบันการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงสองหลา .

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดเลียบ .

สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง..

14.038670,101.407374

14.040960.,101.405934

14.041113,101.405748

๑๔.๐๔๑๐๙๑,101.405978

หมูท่ี ๓ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๓ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.033646,101.416608



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๓

พื้นท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี ๔ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๔ .

สถานท่ีราชการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม .

.

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง

14.029442,101.423022
14.028722,101.421518

หมูท่ี ๕ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๕ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.027804,101434127

หมูท่ี ๖ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๖ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.02881,101.442861

หมูท่ี ๗ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการกํานันตําบลทางาม .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดกระแจะ .

.

สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.024788,101.442929

14.027270,101.444081

หมูท่ี ๘ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๘ .

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทางาม .

.

สถาบันการศึกษา - แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง.

สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.019319,101.437725

14.015565,101.437325

หมูท่ี ๙ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๙ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - .แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง

14.015450,101.439041

หมูท่ี ๑๐ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา - แหง.

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดหาดสะแก .

สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง.

14.012512,101.442466

14.00772,101.446081
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พื้นท่ี สถานท่ีสําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี ๑๑ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๑๑ .

สถานบริการสาธารณสุข - แหง.

สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดหาดสะแก .

สถาบันการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทางาม .

.

สถานท่ีตั้งทางศาสนา - .แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - แหง

14.007400,101.448335

14.006632,101.445947

หมูท่ี ๑๒ สถานท่ีราชการ ท่ีทําการผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ .

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร .

สถาบันการศึกษา - แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา - แหง
สถานท่ีท้ิงขยะ - .แหง

14.051437,101.400272

14.054410,101.395760

รวม สถานท่ีราชการ ๑๓ แหง
สถานบริการสาธารณสุข ๒ แหง
สถาบันการศึกษา ๖ แหง
สถานท่ีตั้งทางศาสนา ๒ แหง
พื้นท่ีท้ิงขยะ - แหง

-

๑.๑.๖ สาธารณูปโภค

พื้นท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี 1 ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.041479,101.405381

หมูท่ี ๒ ไฟฟา - .

ประปา สถานีผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๒ .

.

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.036389,101.410829

14.040406,101.405854

หมูท่ี ๓ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.33014,101.416034
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พื้นท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี ๔ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.029492,101.422269

หมูท่ี ๕ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.027409,101.433844

หมูท่ี ๖ ไฟฟา - .

ประปา สถานีผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๖ .

.

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.028961,101.444075

14.029036,101.442274

หมูท่ี ๗ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.024778,101.442670

หมูท่ี ๘ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.015558,101.437806

หมูท่ี ๙ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.015178,101.439034

หมูท่ี ๑๐ ไฟฟา - .

ประปา สถานีผลิตน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๑๐ .

.

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.007081,101.444866
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พื้นท่ี สาธารณูปโภค พิกัดทางภูมิศาสตร
ละติจูด, ลองติจูด

หมูท่ี 1๑ ไฟฟา - .

ประปา - .

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.007453,101.445410

หมูท่ี ๑๒ ไฟฟา - .

ประปา - .

.

ถนน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

14.051854,101.399870

รวม ไฟฟา - แห

ประปา ๓ .

ถนน ๑ .

.

รถโดยสาร - .

การสื่อสารและโทรคมนาคม - .

๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต)
องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทาง

ติดตอกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง  อําเภอ  และจังหวัดไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถ
เดินทางไดทางรถยนตบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ (สุวินทวงศ)  ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร)
และทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๘ (ทล.ชบ.ปจ. ๓๐๐๘)

๑.๑.6 แหลงแมน้ํา/ลําคลอง
องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีดอนลาด

ต่ําและท่ีราบลุมบางแหง  มีลําคลองสําคัญไหลผานหลายสาย ไดแก
แหลงน้ําธรรมชาติ
(๑) แมน้ําปราจีนบุรี จํานวน ๑ สาย
(๒) หนอง/คลอง/บึง จํานวน ๖ แหง ไดแก

- บึงหลวงบน - หนองบัว
- บึงหลวงลาง - หนองสะโด
- หนองปลาไหล - หนองกระทุมแอน

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
คลองสงน้ํา จํานวน ๒ แหง  ไดแกคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟาหมูท่ี 9

บานหาดสะแกและคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟาหมูท่ี ๓,๔ บานทางาม
การระบายน้ํา
จํานวนราง/ทอระบายน้ํา ๑ แหง รวมระยะทาง ๐.๓๗๐ กม.
ถนนท่ีมีราง/ทอระบายน้ําดานเดียว จํานวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๕๗๐ กม.
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๑.๒ ประวัติการเกิดภัย
๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย

สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม สวนใหญ
เกิดภัยจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง ฯลฯ โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน สภาพ
ภูมิศาสตร เชน พ้ืนท่ีราบลุม  มีลําคลองหลายสาขา  เปนตน  ตลอดจนการขยายตัวและการเติบโตดาน
สิ่งกอสราง การกอสรางท่ีพักอาศัยและเศรษฐกิจ  ซึ่งจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาวมักจะมีผูประสบภัยท่ี
ไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต

๑.๒.๒ สถิติภัย
สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสยีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้
(1) วาตภัย

ตารางท่ี ๑ - ๑ : สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง
ที่เกิดภัย
(คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา
ความเสียหาย

(บาท)

จํานวนบานเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง

(หลัง)

จํานวนบานเรือน
ที่เสียหายบางสวน

(หลัง)
๒๕๕๗ ๓ ม.๖,ม 7, ม.9 - 5 15,000
๒๕๕๘ 5 ม.1, ม.2, ม.๔, ม.8 - 4 ๔๐,๐๐๐
๒๕๕๙ ๑ ม.๒, ม,4, ม.6,

ม.10, ม.11
- 6 3๕,๐๐๐

๒๕๖๐ ๑ ม.4, ม.5, ม.10 - 3 8,000
2561 ๑ ม.5 - 2 3,000
2562 1 ม.3 - 1 5,872
รวม 1๓ - - 21 106,872

(ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม)
(2) อุทกภัย

ตารางท่ี ๑ - ๒ : สถติิการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง
ที่เกิดภัย
(คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา
ความเสียหาย

(บาท)

จํานวน
ครัวเรือน

ที่ประสบภัย

เสียชีวิต
(คน)

สูญหาย
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

๒๕๕๗ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ 1,470 - - - 300,000
๒๕๕๘ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ 1,307 - - - 250,000
๒๕๕๙ - - - - - - -
๒๕๖๐ - - - - - - -
2561 ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ 1,362 - - - 280,000
2562 1 หมูท่ี 1 – 12 231 - - - 39,000
รวม 4 - - - - - 869,๐๐๐

(ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม)
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(3) ภัยแลง
ตารางท่ี ๑ - ๓ : สถิติการเกิดภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

พ.ศ.
จํานวนคร้ัง
ที่เกิดภัย
(คร้ัง)

พ้ืนที่ ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา
ความเสียหาย

(บาท)
จํานวน

ครัวเรือน
ที่ประสบภัย

พ้ืนที่
การเกษตร
เสียหาย

(ไร)

จํานวนสัตว
ที่รับ

ผลกระทบ
(ตัว)

๒๕๕๗ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ ๒๐ 30 - -
๒๕๕๘ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ ๓๕ 78 - -
๒๕๕๙ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ 36 45 - -
๒๕๖๐ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ 27 39 - -
๒๕๖๑ ๑ หมูท่ี ๑ - ๑๒ ๒๔ 37 - -
2562 1 หมูท่ี ๑ - ๑๒ 54 84 - -
รวม 6 - 196 313 - -

(ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม)
(4) อัคคีภัย

ตารางท่ี ๑ - ๔ : สถิติการเกิดอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

พ.ศ. จํานวนคร้ัง
ที่เกิดภัย (คร้ัง)

พ้ืนที่ประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา
ความเสียหาย

(บาท)
จํานวนบานเรือน

ที่ประสบภัย
เสียชีวิต

(คน)
บาดเจ็บ
(คน)

๒๕๕๗ ๑ ๖ ๑ - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๘ ๑ ๔ ๑ - 1 ๔๐๐,๐๐๐
๒๕๕๙ ๑ ๒ ๑ ๑ 1 ๑๕๐,๐๐๐
๒๕๖๐ - - - - - -
2561 1 ๓ ๑ ๑ 1 ๔๕๐,๐๐๐
2562 - - - - - -
รวม 4 15 4 2 4 2,000,000

(ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม)
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๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม
จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้

*** การจัดลําดับความเสี่ยงภัย ***
ตารางท่ี ๑ - ๖ : ลําดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับ
ความเสี่ยงภัย

ประเภทของภัย ลักษณะของการเกิดภัย

1 วาตภัย พายุลมฝนแรง  ลูกเห็บตก
2 อุทกภัย น้ําลนตลิ่ง น้ําทวมขัง
3 อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร จุดธูปเทียนบูชาพระ
4 ภัยแลง ฝนท้ิงชวง สภาพอากาศแปรปรวน น้ําในลําคลองแหงขอด

๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจํา

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน
ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณ
ภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวง
ระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน

*** ปฏิทินสาธารณภัย ***
ตารางท่ี ๑-๗ : ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ดังนี้

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

วาตัย
อุทกภัย
อัคคีภัย ป

ใหม
ตรุษจีน ป

ใหม
ภัยแลง
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ป
ใหม

สงกรานต ป
ใหม

ภัยหนาว
หมายเหตุ : เฝาระวังตลอดท้ังป
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บทที่ ๒
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

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

๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการ

บริหารสวนตําบลทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

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

๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

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

พ.ศ. ๒๕๕๐
ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม นายก
องคการบริหารสวนตําบลทางามในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็ว
เปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ัง
ติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลาง
ตอไป
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๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดยุทธศาสตร

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ –
ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ

จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ

จัดระบบการจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ ได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคมและประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน
เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน

ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติหรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล

โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม พ.ศ.๒๕๖3
ฉบับนี้ มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียม
ความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะ
สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมใน
ชุมชน
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๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

มีท่ีมาจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก
(๑) งบประมาณรายจายประจําปองคการบริหารสวนตําบลทางาม (โครงการท่ีใชงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)
(๒) งบประมาณอ่ืน ๆ (งบกลางขององคการบริหารสวนตําบลทางาม)
๒.๔.๑ ภาวะปกติ

(๑) องคการบริหารสวนตําบลทางาม จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือกอสรางอาคารงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนและข้ันตอนในการจัดหาและจางเหมาบริการตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับจางเหมา
สูบน้ําสําหรับชวยเหลือประชาชน กรณีภัยแลงหรือน้ําทวม

- แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการจัดการใหมี
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งใหมหรือทบทวน

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการจัดการใหมีอาคาร
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการจัดการใหมี
โครงการฝกซอมแผนดับเพลิง

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการจัดการใหมี
โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

- แผนและข้ันตอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการจัดการใหมี
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตาง ๆ

(๒) องคการบริหารสวนตําบลทางาม ตั้งงบกลางใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน

๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)
องคการบริหารสวนตําบลทางาม นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว ไป

ใชจายเพ่ือบรรเทาหรือชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ท้ังนี้หาก
งบประมาณไมเพียงพอให โอนเงินงบประมาณเหลือจายหรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืน ท่ียังไมมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๑๓

แผนภาพท่ี ๒ - ๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ในองคการบริหารสวนตําบลทางาม จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติ ตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอและระดับจังหวัดดวย

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

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

(๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)
มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มีหนาท่ีจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอตอ

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ

งบประมาณเห ลือจ าย / งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่นที่ยังไมมีความจํา
เปนไปต้ังเปนงบประมาณสําหรับจาย
เพิ่มเติม

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับ
อําเภอ/จังหวัด
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๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ
(๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)

ทําหนาท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสานการ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตละระดับ
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลางเปนผูอํานวยการ
มีความรับผิดชอบ ดังนี้

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

(๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ
รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณและแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ

(๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ๑) และขนาดกลาง (ระดับ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางรับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงาน
สถานการณและแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔)

ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาท่ีเปนสวน
หนึ่งในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔)

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

และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ หรือรองผูวา
ราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการ

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

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการ
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(๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
(กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ เม่ือ
เกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวน
ตําบลทางามใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูอํานวยการ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทท่ี ๔การปฏิบัติขณะเกิดภัย)
เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ใหกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม “จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น” ข้ึน โดยมีผูอํานวยการ
ทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือ
กับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหรายงานผู อํานวยการอําเภอในเขตพ้ืนท่ี
(นายอําเภอเมืองปราจีนบุร)ี ทราบทันที

หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
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แผนภาพท่ี ๒ - ๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ (กอปภ.อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ

(นายอําเภอ)

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

รองผูอํานวยการจังหวัด
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.)

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.)

ผูอํานวยการทองถ่ิน
(นายกองคการบริหารสวนตําบล)

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

นายกรัฐมนตรี

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ผูอํานวยการกลาง

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย)

บทบาทภารกิจ
เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลทางาม “จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน” เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี
ไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ

ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน
(ไมเกิดสาธารณภัย) (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)

แผนภาพท่ี ๒ - ๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภยัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด
(1) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ัง

รายงานสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะ ๆ
(2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง ใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ
๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง

(1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ซึ่งสาธารณ
ภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทางาม รายงาน
ผูอํานวยการอําเภอเมืองปราจีนบุรี พรอมท้ังประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอหรือใกลเคียงใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

(2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทางามใหการสนับสนุนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน

ผูอํานวยการทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

ผูอํานวยการทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑
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๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพื้นท่ี
ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหารสวนตําบลทางาม และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม กับกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค (ร.๒ พัน ๑ รอ.) ท้ังนี้ฝาย
ทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏบิัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับ
ของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้น ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัตสิอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และขอตกลงวา
ดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นท่ี

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม เปน

ศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน
สั่งการ รายงาน การปฏิบัติและสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีเอกภาพ

(๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล
ในจังหวัดปราจีนบุรี จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลทางามตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได

(๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทางาม รวมกับองคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ในการสนับสนุนทรัพยากรเจาหนาท่ี อุปกรณและเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการ
สาธารณภัยแตละระดับ

(๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง
แจงหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย

(๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน ตํารวจ ทหาร เปนตน ใหองคการสาธารณ
กุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และใหรายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
ทางามหรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ

(๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัยใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง
ลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทางาม รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ
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ตารางท่ี ๒ - ๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม
และองคการสาธารณกุศล

โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน

๑. มูลนิธิสวางบําเพ็ญธรรมสถาน
จังหวัดปราจีนบุรี

๐ ๓๗๒๑ ๔๔๕๖ เจาหนาท่ีประจําศูนยรับแจงเหตุ
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บทที่ 3
การปฏิบัติกอนเกิดภัย

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตาง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซึ่ง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตาง ๆ หรือ
องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย

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

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน

๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ

ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก

ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต

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

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงกําหนดใหจัดทีมประเมินความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปนขอมูล
ในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการใน
การรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง(การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)
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(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม(การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ
(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง

๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.2.๑ การปองกันและลดผลกระทบ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทางามสาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจากวาตภัย

อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ดานโครงสราง
องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

แลวและไดจัดสรางสิ่งกอสรางท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  ท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร เข่ือน
กําแพง ประตูระบายน้ํา เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลังบํารุง ปายสัญญาณ ฯลฯ) ข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

(๒) ดานไมใชโครงสราง
การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย (ระบุชื่อ อปท.) ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับหนวยงาน

ภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัย
ตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน

(๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลสถิติ
ภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน

๓.2.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย
การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตาง ๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณ
ภัย โดย (ระบุชื่อ อปท.) มีการดําเนินงาน ประกอบดวย

(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM)
ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก สา

ธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง
ในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใด ๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถ
ในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจากความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และอาจเปน
ปจจัยท่ีทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน

๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก
ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต
ข้ันท่ี ๒ การประเมินภัย ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๒๒

ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทาง ใน
การจัดการและลดความเสี่ยง ข้ันท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณ
สาธารณภัยและเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกําจัดความเสี่ยง (การ
ปองกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ) (๓) การเตรียม
ความพรอมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง

ท้ังนี้ ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณี
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและภัยแลง แสดงในตารางท่ี ๓-๑

ตารางท่ี ๓ - ๑ : ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจดัการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว พายุโซนรอน และ
อุทกภัย

ประเภท
ของภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การปองกัน/หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การเตรียม

ความพรอม
การถายโอนหรือ

แบงปนความเสี่ยง
วาตภัย ติดตามสภาพอากาศจาก

สถานีอุตุนิยม วิทยา
ปราจีนบุรีและแจงเตือน
ประชาชนใหทราบและ
คอยติดตามสภาพอากาศ
อยางตอเนื่อง

ใหประชาชนตรวจ
สอบและซอมแซม
บานเรือนใหม่ันคง
ถาวรและตัดแตงก่ิงไม
ท่ีอยูชิดกับตัวอาคาร
บานเรือน เพ่ือปองกัน
มิใหตนไมหักโคนทับ
อาคารบาน เรือน
และหามมิใหประชาชน
ใชโทรศัพทขณะท่ีฝน
กําลังตกและควรอยู
ภายในอาคาร เพ่ือ
ปองกันอันตรายจาก
ฟาผา

เฝาระวัง  ติดตาม แจงเตือน
ภัยลวงหนา  จัดเตรียม
ยานพาหนะ  เครื่องมือ
อุปกรณ  ท่ีมีอยูใหพรอมและ
สามารถใชงานไดทันทวงที

จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการซอม
แซมและฟนฟู
สภาพ
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ประเภท
ของภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การปองกัน/หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การเตรียม

ความพรอม
การถายโอนหรือ

แบงปนความเสี่ยง
อุทกภัย ติดตามสภาพอากาศจาก

สถานีอุตุนิยม วิทยา
ปราจีนบุรีและแจงเตือน
ประชาชนใหทราบและ
คอยติดตามสภาพอากาศ
อยางตอเนื่อง

ขุดลอกวัชพืช พักตบ
ตบชวาในลําคลอง
ตาง ๆ ตรวจสอบและ
ซอมแซมประตูระบาย
น้ําใหสามารถเปด-ปด
ไดสะดวก เสริมคันดิน
เพ่ือปองกันน้ําลนตลิ่ง

เฝาระวัง  ติดตาม แจงเตือน
ภัยลวง หนา  สํารวจและ
กําจัดเศษวัชพืช เศษไม
บริเวณปาก ทอ และประตู
ระบายน้ํา จัด เตรียม
ยานพาหนะ  เครื่องมือ
อุปกรณ  ท่ีมีอยูใหพรอมและ
สามารถใชงานไดทันทวงที

จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการซอม
แซมและฟนฟู
สภาพ

อัคคีภัย ตรวจสอบสภาพ
เครื่องใชไฟฟาและ
สายไฟตามบานเรือนและ
ใหคําแนะตลอดจนให
ความรูกับประชาชนถึง
การรับมือเม่ือพบเห็นหรือ
เกิดอัคคีภัย  และแจง
เบอรติดตอประสานงาน
กับหนวยระงับเหตุ
อัคคีภัยท่ีมีประจําอยูใน
พ้ืนท่ี

ติดตั้งอุปกรณเครื่อง
ดับเพลิงเบื้องตนตาม
สถานท่ีแหลงชุมชน วัด
และโรงเรียนให
เพียงพอ

จัดเวรยามรับแจงเหตุตลอด
๒๔ ชม. ตรวจเช็คอุปกรณ
เครื่องมือ ท่ีใชในการระงับ
เหตุใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา  ตลอดจนอุปกรณ
ตาง ๆท่ีเก่ียวของกับ
ยานพาหนะ อาทิเชน
สัญญาณไฟตาง ๆ เปนตน

จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการซอม
แซมและฟนฟู
สภาพ

ภัยแลง ติดตามสภาพอากาศจาก
สถานีอุตุนิยม วิทยา
ปราจีนบุรีและแจงเตือน
ประชาชนใหทราบและ
คอยติดตามสภาพอากาศ
อยางตอเนื่อง

กอสรางฝายน้ําลนหรือ
ฝายชะลอน้ํา กอสราง
หรือจัดหาภาชนะใสน้ํา
กลางใหเพียงพอ
สํารวจและขุดเจาะบอ
น้ําบาดาล

เฝาระวัง  ติดตาม แจงเตือน
ภัยลวง หนาใหประชาชน
จัดหาภาชนะสํารองน้ําไวใช
จัด เตรียมยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ  ท่ีมีอยูให
พรอมและสามารถใชงานได
ทันทวงที

จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการ
ชวยเหลือและฟนฟู
สภาพ
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๓.๓ พื้นท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบ

ถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืนท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ
รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ท่ีกําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยท่ีสามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต

องคการบริหารสวนตําบลทางาม รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตําบลทางาม ซึ่งมีหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และปจจัยท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตาง ๆ
ดังตอไปนี้
ตารางท่ี ๓ - ๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม

ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง

เสี่ยงต่ํา

วาตภัย หมูท่ี ๕,๙ หมูท่ี ๗,๖ หมูท่ี ๑,๑๒ ความเปราะบาง
๑. พ้ืนท่ีราบลุม
๒. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ความลอแหลม
๑. ประกอบอาชีพทํานา/ทํา
สวนผลไม และประมง
ศักยภาพ
๑. ติดตามสภาพอากาศ
๒. แจงเตือนภัย
๓. ตรวจสอบความแข็งแรงของ
อาคารบานพักอาศัย
๔. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

๑. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
๒. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย  สาธารณภัยตาง ๆ

อุทกภัย หมูท่ี ๖,๗,๘ หมูท่ี ๑,๗,
10,11

หมูท่ี ๑๒ ความเปราะบาง
๑. พ้ืนท่ีราบลุม
ความลอแหลม
๑. การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
ศักยภาพ
๑. ติดตามสภาพอากาศ
๒. แจงเตือนภัย
๓. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

๑. แผนและข้ันตอนในการ
จัดหาและจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับจาง
เหมาบริการเพ่ือเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
กรณีภัยแลงหรือน้ําทวม
๒. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง

เสี่ยงต่ํา

๓. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย  สาธารณภัยตาง ๆ

อัคคีภัย หมูท่ี 12 หมูท่ี ๒,๓,
๑๐,๑๑

หมูท่ี ๑,๔,๕,
๖,๗,๘,๙

ความเปราะบาง
๑. แหลงชุมชนแออัด
๒. การขยายตัวชุมชน
ความลอแหลม
๑. การจุดเผาพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร
๒. การจุดธูป/จุดเทียนบูชาพระ
ในบานพักอาศัยท้ิงไว
ศักยภาพ
๑. จัดอบรมใหความรูการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน
๒. จัดเวรยามเฝาระวังเหตุ
๓. จัดเตรียมความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ
๔. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

๑. โครงการฝกอบรม
ปองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตนใหแกประชาชน
๒. โครงการฝกอบรมและ
ซอมแผนระงับอัคคีภัย
๓. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
๔. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย  สาธารณภัยตาง ๆ

ภัยแลง หมูท่ี ๒,๓,๔,
๖,๗,๑๐

หมูท่ี ๘,๑๑ หมูท่ี ๑,๕,๙,
๑๒

ความเปราะบาง
๑. พ้ืนท่ีราบลุม
๒. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ความลอแหลม
๑. การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
๒. การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
ศักยภาพ
๑. ติดตามสภาพอากาศ
๒. แจงเตือนภัย
๓. จัดทําฝายน้ําลนกระสอบ
ทรายตานภัยแลง

๑. แผนและข้ันตอนในการ
จัดหาและจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับจาง
เหมาบริการเพ่ือเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
กรณีภัยแลงหรือน้ําทวม
๒. โครงการกอสราง
กระสอบทรายตานภัยแลง
๓. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย  สาธารณภัยตาง ๆ
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ประเภท
ของภัย

ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนงาน/โครงการ
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง

เสี่ยงต่ํา

๔. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

สารเคมีและ
วัตถุ

อันตราย

หมูท่ี ๑๒ หมูท่ี ๕,๘,
๙,๑๐

หมูท่ี ๑๑ ความเปราะบาง
๑. การขยายตัวและการ
เจริญเติบโตทางดานสังคมและ
ดานเศรษฐกิจ
ความลอแหลม
๑. มีสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ศักยภาพ
๑. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใน
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงให
เพียงพอและมีสภาพพรอมใช
งาน
๒. จัดเวรยามเฝาระวังเหตุ
๓. จัดเตรียมความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ
๔. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

๑. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
๒. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย สาธารณภัยตาง ๆ

ภัยหนาว หมูท่ี ๔ ,๕ ,
๖ ,๗ ๑๒

หมูท่ี ๒ ,๘ ,
๑๐

หมูท่ี ๑ ,๓ ,
๙ ,๑๑

ความเปราะบาง
๑. มีลักษณะท่ีตั้งอยูโดย ท่ัวไป
อยูภายใตอิทธิพลของหยอม
ความกดอากาศต่ํา
ความลอแหลม
๑. พ้ืนท่ีราบลุม
ศักยภาพ
๑. ติดตามสภาพอากาศ
๒. แจงเตือนภัย
๓. การจัดทําแผนการจัดการ
บริหารสาธารณภัย

๑. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตําบล
๒. แผนงานงบกลาง เพ่ือ
เปนคาใชจายในกรณีไม
สามารถคาดการณได
ลวงหนา  กรณีฉุกเฉิน
อุบัติภัย  สาธารณภัยตาง ๆ
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๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีพ้ืนท่ี ๑๒ หมูบาน  ซึ่งมีสาธารณภัยท่ี
สงผลกระทบ ไดแก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง เปนตน จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

(๑) ดานโครงสราง
องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยแลวและไดจัดสรรหารถยนตบรรทุกน้ําเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๑ คัน และปรังเสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลัง
บํารุงข้ึน ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตาง ๆท่ีมีอยู เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

(๒) ดานไมใชโครงสราง
การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี       กับ

หนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สา
ธารณภัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว เปนตน

(๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน

๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย
การเตรียมความพรอม เปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัย เพ่ือใหประชาชน

หรือชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถและทักษะตาง ๆ พรอมท่ีจะรับมือกับ
สาธารณภัย โดยองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีการดําเนินงาน ประกอบดวย

(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM)
เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง  ใน

การปองกัน แกไข บรรเทาและฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยง
ภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถ ใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัย ไดดวยตนเองใน
ระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาค
ประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร เพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม

(๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี
เปนเครื่องมือและกิจกรรม ในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน
ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ
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(๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ
(๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม

สถานการณ ขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ัง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง

(๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตาง ๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนมของ
การเกิดภัย

(๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        ถึง
ระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ
ท้ังนี้ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย

(๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาวเตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาท่ีติดตามเฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาวเตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือน
ภัยของชุมชน

การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย
รวมท้ังทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะหและประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย

รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะ ๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน

(๔) การเตรียมการอพยพ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้
(๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมี

สาระสําคัญประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีรองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไว
ใหชัดเจน การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการ
สํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ

(๔.๒) วางมาตรการการอพยพ
(๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้

(๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
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(๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนย พัก
พิงชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปน
ผูอํานวยการโรงเรียน

(๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืน ๆ
(๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน

(๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน ท่ีมี
ความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้

(๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง ๆ ธรรมชาติและลักษณะของภัย
(๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน
(๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได

เม่ือเกิดสาธารณภัย
(๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)

แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตาง ๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่ง
จากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน ดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงาน
หรือไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นหนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตอง
จัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนิน
ภารกิจของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
รองรับไวตั้งแตในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ
การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทํา
แผนการบริหารความตอเนื่อง จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการได
เม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซึ่งจะชวยให
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่อง
ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้

(๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง
(๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากวาตภัย

อุทกภัย/อัคคีภัย/ภัยแลง ฯลฯ
(๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
(๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ

- บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ

- ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
- การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ
- ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต

ฯลฯ
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๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้

(๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน เพ่ือ
วิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  แผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน

(๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย
(๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง

(๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม

(๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี
ศักยภาพมากข้ึน

(๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก
สาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ํา เปนตน

(๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย
๓.๕ การแจงเตือนภัย

การแจงเตือนภัย เปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ใหเฝาระวัง และเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะ
เกิดภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน

๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา
เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้ วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง
ท้ังนี้กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม แจงเตือนภัยลวงหนา
กอนเกิดสาธารณภัยไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง

๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย
(๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจ

ไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไม
ต่ํากวา ๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้

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

ตนเองใหปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย
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(๒) วิธีการแจงเตือนภัย
(๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/

หมูบาน
(๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรน
เตือนภัยแบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือ
หมูบาน ฯลฯ

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจงเตือนภัย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู
แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ
สีสม หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี
กําลังควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด
สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม
ท่ีสถานการณจะรุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอมรับ
สถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา
สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุก ๆ ๒๔ ชั่วโมง
สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา
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๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย

ขอมูล/ความตองการ

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม จัด
ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง และติดตามสถานการณภัยอยาง
ตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๗21 6120 วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.๒๒๕ MHz

(2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ทางโทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ และโทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓ ตามแบบรายงานเหตุดวน
สาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๕๗.๑๕๐ MHz

เฝา
ระวัง
ติดตาม

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน

การแจง
เตือน

ลวงหนา

การ
แจงเตือน

ภัย

การ
รับมือ

และ
อพยพ

• เฝาระวังสถานการณ
สาธารณภัย

• เฝาระวังการ
เปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศ

• เฝาระวังระดับน้าํใน
อางกกัเก็บน้าํ

• เฝาระวังระดับน้าํใน
แมน้ํา

• ติดตามระดับน้ําในคลอง
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล

และแลกเปล่ียนขอมูล
• หนวยปฏิบัติเตรียม

ความพรอมเตรียม
ประชาชน

• หนวยงานเฝาระวัง
วิเคราะหขอมูล

• ประเมินความเส่ียงภัย
• สงผลวิเคราะหเขา

คลังขอมูล
• คาดวามีผลกระทบให

ขอมูลแกประชาชนและ
หนวยปฏิบัติ

• หนวยปฏิบัติแจงเตือน
ภยัลวงหนาคูขนาน

• ใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อปท.
จัดต้ังศูนยปฏบิัติการ
ฉุกเฉิน อปท.

• คาดวาผลกระทบรุนแรง
Command Center
สงใหแจงเตือนภัย

• แจงเตือนประชาชนผาน
ส่ือและเคร่ืองมือ
อุปกรณส่ือสารตางๆ

• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ
หนวยปฏิบัติแจงเตือน
คูขนาน

• ประสานภาคเครือขาย
เตรียมทรัพยากร

• ต้ังศูนยพักพิง
• การแจงยกเลิกการแจง

เตือนภยั

• อพยพ
• บริหารจัดการ

ศูนยพกัพิง
• การรายงานสถานการณ
• การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินตามแผนอพยพ
• การสงผูอพยพกลับ
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บทที่ ๔
การปฏิบัติขณะเกิดภัย

๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม
เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลทางาม จัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น” ข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปน
ผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง
ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบานพระ  กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางาม และ/หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี

๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริการสวนตําบลทางาม แบง
ออกเปน ๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔ - ๑

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ผูอํานวยการทองถิ่น

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทางาม

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุนสวนอํานวยการ
- งานคนหาและกูภัย
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล

การแพทยและสาธารณสุข
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย
- งานการจราจร
- งานผจญเพลิง
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน

สะพาน ฯลฯ
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี

วัตถุอันตราย
- งานสงกําลังบํารุง
- งานการขนสง
- งานอพยพ
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต

ฯลฯ

- งานศูนยสั่งการ
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน
- งานติดตามและประเมินสถานการณ
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั

และการแจงเตือนภัย
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว
- งานรับเรื่องราวรองทุกข
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ
- งานแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/
แผนเผชิญเหตุของ อปท.

- งานธุรการ
ฯลฯ

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

สิ่งแวดลอม
- งานการฟนฟูและงานชมุชน

ฯลฯ
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หมายเหตุ : โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๑.๒ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม มีดังนี้

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร

(2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตาง ๆ
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยา
มวลชน

(3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล
การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและ
วัตถุอันตราย สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต

(4) สวนอํานวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปน
ฐานดําเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางามฯลฯ

(5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้
(5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน

(5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชีและการรับบริจาค ฯลฯ
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่
- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน
- ฯลฯ

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

ท้ังนีก้ารจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี
๔ - 2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน

แผนภาพท่ี ๔ - 2 : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น

ผูอํานวยการทองถิ่น

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลทางาม

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุนสวนอํานวยการ

- สํานักปลัด อบต.
(งานประชาสัมพันธ)
- ฯลฯ

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

- รองนายก คนท่ี ๑
- งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
- กองชาง
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทางาม
- กํานันตําบลทางาม
- ผูใหญบานหมูท่ี ๑-๑๒
- ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑-๑๒
- สมาชิกสภา อบต.ทางาม
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน

อปพร. /อสม.

ฯลฯ

- ปลัด อบต.ทางาม
- หัวหนาสํานักปลัด อบต.

ทางาม
- ผูใหญบานหมูท่ี ๑-๑๒
- ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑-๑๒
- สมาชิกสภา อบต.ทางาม
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน

อปพร. /อสม.

ฯลฯ

- รองนายก คนท่ี ๒
- สํานักปลัด อบต.ทางาม
- กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
- กองคลัง
- ผูใหญบานหมูท่ี ๑ - ๑๒
- ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑ - ๑๒
- สมาชิกสภา อบต.ทางาม
- อาสาสมัครตาง ๆ  เชน

อปพร. /อสม.

ฯลฯ
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หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับ
สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

๔.๒ การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย
เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ) และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) ดังนั้น
เม่ือผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง พ้ืนท่ีนั้นในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด
และผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย

(๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว

(๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอน แลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว

(๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ให
เปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ิน ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น  ท่ี
จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

(๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตท่ีุมีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

(๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับ
แรกๆ

(๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้น ๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้น ๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกันบรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว

ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ
๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย
แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มี
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
หรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคน สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและให
ความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขต
การใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและ
กลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน

๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.๔.1 หลักการปฏิบัติ

(1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
เจาหนาท่ีเจาพนักงาน และอาสาสมัครตาง ๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยบัญชาการเหตุการณ
อําเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ

(2) การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้
(2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ

รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ
(2.2) การปฏิบัติการระยะ ๒๔- ๔๘ ช่ัวโมง (1 - 2 วัน) เนนการคนหา

ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม
ยารักษาโรค เครื่องครัว

(2.๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ - ๗๒ ช่ัวโมง (๒ - ๓ วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหา
ทรัพยสินและขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ

(2.4) การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง ๓ วัน
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ

๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุน
การตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน
ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ

สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
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โดยคํานึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.)

(๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้
(๒.๑) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด
(๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับ

การสนับสนุนเพ่ิมเติม
(๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจ

ขอมูลสถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางามทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนด
พ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตาง ๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน
ซึ่งเปนอันตรายตอนักกูภัย

(๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตอง
รายงานตัว ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ

(๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห

(๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม กําหนดโครงสรางองคกร
ปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลทางาม (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมาก และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง
(ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม จะตองรับขอสั่งการจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกําหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตาราง
ท่ี ๔ - ๑
ตารางท่ี ๔ - ๑ : รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี

ระดับการจดัการ
สาธารณภัย

องคกรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย

ในภาวะปกติ

องคกรรับผิดชอบ
ในภาวะฉุกเฉิน

(เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)

ผูบัญชาการ
(ผูมีอํานาจ

ตามกฎหมาย)

ระดับ ๑
(อําเภอ/อบต. เขา

ควบคุมสถานการณ)

กอง อํ านวยกา รป อ ง กั น แ ล ะ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี
- กอปภ.อบต. ๑๑ แหง
- กอปภ.ทต. ๒ แหง

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน
โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง

ผูอํานวยการ
ทองถ่ิน
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- กอปภ.ทม. ๑ แหง
กอ ง อํ านวยกา รป อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
- (กอปภ.อ.) จํานวน ๗ แหง - ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ

(ศบก.อ.) จํานวน ๗ แหง
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง

ผูอํานวยการ
อําเภอ

(๔) การคนหาและชวยชีวิต
- กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เขาพ้ืนท่ีประสบภัย
- สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย

กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย
- กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย

ตารางท่ี ๔ - 2 : การปฏิบัติขณะเกิดภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม

ลําดับ
ท่ี

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ

หนวย
รับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบ

ในพ้ืนที่

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอํานวยการ
๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ

จัดเตรียมเจาหนาท่ี เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมืองปราจีนบุรีทราบ เพ่ือจะ
ไดเสนอผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ผูอํานวยการจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา
ประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยและประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความ
ชวยเหลือฯ ตอไปจนกวาสถานการณสิ้นสุด

สวนอํานวยการ

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรับ มือ
กับสถานการณภัย

สวนอํานวยการ

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัย เพ่ือการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนท่ีและ
ประชาชนผูท่ีจะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพ้ืนท่ี
ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความ
ซับซอน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย

สวนอํานวยการ

๕ บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจนและเปนระบบ สวนอํานวยการ
๖ แจงเตือนประชาชน สวนอํานวยการ
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ลําดับ
ท่ี

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ

หนวย
รับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบ

ในพ้ืนที่

(๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด

(๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดย
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอ
กระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน

(๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย บงบอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัยจะ
สิ้นสุด

(๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถ
ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมี
การซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน

๗ อพยพผูประสบภัย
กรณีเม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้นจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พรอมท้ังรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ
รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗

สวนปฏิบัติการ

๘ กําหนดพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึน เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)  ท่ีไดมาและ
พรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร

สวนอํานวยการ

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(๑) ระดมทรัพยากรท้ังกําลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด

รวบรวมทรัพยากร เพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง
เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย

(๒) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย

สวนสนับสนุน

๑๐ กําหนดและแบงโซนพื้นท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเปน ๔ โซน ประกอบดวย

โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมูท่ี ๑ ๒ ๑๒ มีผูใหญบานหมูท่ี ๑ ๒ ๑๒
รับผิดชอบพ้ืนท่ี

โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมูท่ี ๓ ๔ ๕ มีผูใหญบานหมูท่ี ๓ ๔ ๕ รับผิดชอบ
พ้ืนท่ี

สวนอํานวยการ
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โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมูท่ี ๖ ๗ ๘ มีกํานัน/ผูใหญบานหมูท่ี ๖ ๗ ๘
รับผิดชอบพ้ืนท่ี

โซนท่ี ๔ ประกอบดวย หมูท่ี ๙ ๑๐ ๑๑ มีผูใหญบานหมูท่ี ๙ ๑๐ ๑๑
รับผิดชอบพ้ืนท่ี
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งใหหนวยกูชีพ กูภัย เขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว

สวนปฏิบัติการ

ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตาง ๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงาน
ตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางามกอนเพ่ือรับมอบ
ภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขา
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย

สวนปฏิบัติการ

๑๒ การเผชิญเหตุ
(๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา

ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

(๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด

(๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีประสบภัย
(๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร ท่ี

จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย
(๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ

สถานการณภัย
(๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ีโดยทาง

รถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจาก
หนวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
อยางเรงดวน

(๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว พรอม
ท้ังลงทะเบียนผูอพยพ

(๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย

สวนปฏิบัติการ
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(๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรงซอมแซม
เสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ใหสามารถใช
การไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได

(๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญใน

การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ขอมูล
สถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชีการ
ชวยเหลือผูประสบภัย

(๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ท่ี
จําเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ

(๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว

(๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจรใหประชาชนผูใช
เสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวกการจราจร
ในจุดอันตราย

(๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัยและ
ศูนยพักพิงชั่วคราว

(๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล ในการ
ติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได
(๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญกับ

การคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน
อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการให
ความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจ
ชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูล
ท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
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(๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการทางการ
แพทย

(๓.๓) การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน การ
ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน ความ
ตองการเบื้องตน

(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน การปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ ๔๘ –
๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการ
สับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

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

สวนปฏิบัติการ

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐

สวนสนับสนุน

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน

อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย

สวนสนับสนุน

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพ่ือประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความ
ชวยเหลือ ดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เปนตน

สวนอํานวยการ

๑๗ จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม
เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสาร
ทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรองและรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสาร

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม
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ลําดับ
ท่ี

การปฏิบัติ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ

หนวย
รับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบ

ในพ้ืนที่

ใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูล
ขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูลรวม

๑๘ -กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึกขอตกลง
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
- กําหนดใหมีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการเคลื่อนยาย
ศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียงของ
อยางเปนระบบ

สวนปฏิบัติการ

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานสถานการณ
สาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือยืนยัน
สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพประชาชนกลับ
ท่ีตั้งอยางปลอดภัย

สวนอํานวยการ

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ
เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชน

หรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสู
ท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ัง
ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ

สวนปฏิบัติการ

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบาน
พระ/กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
โคกไมลาย และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

สวนอํานวยการ

๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารของกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม มอบหมายให นายมานะชัย  แกวบุดดี ตําแหนง พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ําอเนกประสงค) ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการ
อ่ืน ๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหนายมานะชัย  แกวบุดดี ตําแหนง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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(๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงาน
อ่ืนไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

(๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแกองคการบริหารสวนตําบลทางาม หมายเลขโทรศัพท
๐ ๓๗๒๑ ๖๑๒๐

๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยงาน นามเรียก
ขาน

ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ

1 อบต.บานพระ บานพระ ๑๖๒.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕ ๐ ๓๗๔๗ ๒๐๗๐
2 อบต.โคกไมลาย - - ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑ ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑
3 อบต.รอบเมือง - - ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๑๘ ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๐๘
4 อบต.ดงพระราม - - ๐ ๓๗๖๒ ๙๖๖๑ ๐ ๓๗๖๒ ๙๖๖๑
5 ทต.นาปรือ นาปรือ ๑๕๕.๓๐๐ ๐ ๓๗๔๐ ๗๔๙๕ ๐ ๓๗๔๘ ๒๐๐๖
๖ ทม.เมือง โพธิ์ทอง ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๙ ๐ ๓๗๒๑ ๒๑๖๓
7 อําเภอเมือง ชัยพฤก ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลทางาม

โทรศัพท 0 375๗ 10๕๒
โทรสาร 0 375๗ 10๕๒

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมือง

ปราจีนบุรี
โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓

ความถี่วิทยุ ๑๕๗.๑๕๐ MHz
กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางาม
โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๖๑๒๐
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๖๑๒๐

การประปาสวนภูมภิาค
สาขาปราจีนบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๓๘๔๓

องคกรภาคเอกชน
มูลนิธิสวางบําเพ็ญฯ

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๔๔๕๖
ความถี่วิทยุ ๑๖๘.๔๗๕ MHz

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดปราจีนบุรี
 โทรศัพท ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๑๙
 โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๒๐

ความถี่วิทยุ ๑๕๐.๑๕๐ MHz
การไฟฟาสวนภูมิภาค

สาขาปราจีนบุรี
โทรศัพท ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๖๔

สายดวน ๑๑๒๙
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แผนภาพท่ี ๔ - ๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน

ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน
โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและ
ลดความตื่นตระหนก โดยมอบใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางามเปนหนวยงานหลักดําเนินการ ดังนี้

๔.๖.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม

๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
ชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด

๔.๖.๓ ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย
โทรโขง เปนตน

๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูล
ท่ีบอกถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตอง
มีการอพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืน ๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา
สถานการณภัยจะสิ้นสุด

๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการ
ของศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี

๔.๖.๖ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม แจงขอมูล
ขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อบต.บานพระ
โทรศัพท ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕
ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๑๕๐ MHz

สถานีตํารวจภูธรเมือง
ปราจีนบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๕๘
สายดวน ๑๙๑

ความถี่วิทยุ ๑๕๓.๔๕๐ MHz
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๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว

๔.๗ การอพยพ
เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น

จะเปนอันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก
พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกอง
กําลังเจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้

๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ
(๑) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม กําหนดให

นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในฐานะผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย

(๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบาน
เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในฐานะผู อํานวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท
๐๘๖ ๐๒๓ ๕๑๓๓

๔.๗.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ํา
ดื่ม เทาท่ีจําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปดบานเรือน
ใหมิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว

๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน
หรือผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี
ตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว

๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ทําความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย
(๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน
(๓) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพท่ียังติดคาง อยู

ภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา
(๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน
(๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผูอพยพ

๔.๗.๕ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควร
ประสานเจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปน



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๔๘

ระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภยัในทรัพยสินของตน

๔.๗.๖ จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอํานวย ความ
สะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูก
สุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม

๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
จากสื่อทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ
เพ่ือใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล

๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม จะ
ประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราว ๆ
เพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุก ๆ ดาน ท้ัง
ผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม ลําดับความสําคัญกอน – หลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน

๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที
เม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเขาถึง
พ้ืนท่ีประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน
และวัสดุอุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญ
ในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน

เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล
ท่ีไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน

ตารางท่ี ๔-๒ : การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need
Assessment : DANA)

ระยท่ี 0
เตรียมความพรอม

ในการประเมิน

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ
ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว

(rapid assessment)

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให
ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมิน

แบบละเอียด(detailed assessment)
เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจําเปน
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กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิน้สุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห

ลักษณะการประเมิน
การเตรียมพรอมสําหรับ
การประสานการประเมิน :
การเตรียมขอมลูท่ัวไป
(บทท่ี ๑)

การประเมินเบื้องตน :เปนการประเมินแบบ
คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบื้องตน
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน
ลําดับความสําคัญกอน – หลัง และรวบรวม
ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดลอม

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

๔.๙ การรับ - จายสิ่งของบริจาค
หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

พิจารณาเห็นวา มีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ใหดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช

ของศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ - จายสิ่งของบริจาค ดังนี้
๔.๙.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา

สิ่งของบริจาค
๔.๙.๒ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการกําหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึง
สถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิด
ประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค

๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ - จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาค เพ่ือชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใด ๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของ
บริจาคเอง

๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว
การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง

ใหไดผลดี จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก
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(๑) การดูแลดานความปลอดภัย
(๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก
(๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง
(๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี
(๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก

ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้
ตารางท่ี ๔ - 4 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว

การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต
- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน)

สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา
สุขาภิบาล และการจัดการขยะ

- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ
หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว
โดยไมจําเปน

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน
- การเขาถึงท่ีทํางาน
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม
และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว
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- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู
อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว

ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยรับผิดชอบหลักใน
การบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ
ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
และจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว

แผนภาพท่ี ๔ - ๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน)

ฝายอํานวยการรวม
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน /
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย)

ฝายปฏิบัติการ
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย)

บทบาทหนาท่ี
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน
จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  พัก
พิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบและ
แจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพ
อนามัย เปนตน
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ
๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองใชที่
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงชั่วคราว
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ
ผู ป ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไ ป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ /  ผู
ที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาท่ี
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่
คือ ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม
และยารักษาโรค
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน
๓. ทําหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย
ในกรณีท่ีผูประสบภัยตองการความ
ชวยเหลือ
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(๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู
ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี

(๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ
ตามลําดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาว
ใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป

(๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหสง
มอบภารกิจท่ีตองดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน

๔.๑๒ การอพยพกลับ
เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา

ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง จุด
อพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยเดิม
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ

๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลทางาม แบงประเภทของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย ตามลําดับและความจําเปนเรงดวน
พรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
ลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ

๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา

ท่ีเก่ียวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดังนี้
มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ใหผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นมีหนาท่ีเขา
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นและ
ผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
มาตรา ๒๓ ระบุวา เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงพ้ืนท่ีใดใหเปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซึ่งมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ีนั้นท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒
หากสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ีมีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอการ

รับมือใหผูอํานวยการทองถ่ินแจงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และกอง
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อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปน
ระดับ ๒ โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา

๔.๑๕.๑ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบและความเสียหาย
๔.๑๕.๒ จํานวนผูท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผูท่ีไดรับผลกระทบ
๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการ

ขยายตัวของภัยออกไป
๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ

ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ
๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการทองถ่ิน
ท้ังนี้ ใหใชเกณฑเงื่อนไขทางดานพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดาน

ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปน
เกณฑในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒

บทที่ ๕
การปฏิบัติหลังเกิดภัย

การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตาง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก

การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว

ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ
มีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการ

พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป
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แผนภาพท่ี ๕ - 1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
ในอดีตท่ีผานมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองตอ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู) ซึ่ง
สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปนการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสําคัญกับการปองกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว ยังจะ
สงผลท่ีดีตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย เนนการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตาม
แผนภาพท่ี ๕ - ๑

๕.๑ การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองตน
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม สํารวจ

ความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย เพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ
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ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล
เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทาง
ในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ
ประโยชนตาง ๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕.๑.๒ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้

(๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

การชวยเหลือจากภายนอก
(๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย

ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง

สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ)
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ

(๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล
สิ่งกอสรางตาง ๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน

๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว

๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยใชงบประมาณท่ีอยู
ในความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยัง กอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม
และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน อายุ
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา

๕.๒ การฟนฟู
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจงใหชุมชนและหมูบาน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง

สาธารณประโยชนตาง ๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูล
ในการฟนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ
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๒. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้

(๒.๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(๒.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ

ชวยเหลือจากภายนอก
(๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
๓. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้

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

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

๔. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ โดยประสานกับกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมืองปราจีนบุรี และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของ
ผูประสบภัยโดยเร็ว

๕. ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรง
สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผลการสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
ผูประสบภัย

๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและนายกรัฐมนตรี
ทราบตามลําดับ

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น
เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา  การบรรเทาและการชวยเหลือไดยุติลง

เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัย ไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย
ซ้ําข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการ
ใหบริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน
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เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา
ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิต
สังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทางาม เปนหนวยงายหลัก และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้

(๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย
- แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตาง ๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา
- ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน
ในการสงเคราะหผูประสบภัย

- ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน
ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู

- จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา
จะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยใน
กรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย

- ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว

- เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแล
เด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย

(๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว
(๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว
(๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะ ๆ
(๒) การฟนฟูพื้นท่ีประสบภัย

เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณสาธารณภัยใหกลับสูสภาพท่ีสามารถใชงานได ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญกับการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย
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(๒.๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ
มลภาวะเปนพิษ

(๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ๆ ดําเนินการ
ฟนฟู ซอมแซมและบูรณะโครงการท่ีไดรับความเสียหาย ดังนี้

- ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม
ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวง

ชนบทปราจีนบุรี
- ระบบไฟฟา

ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

- ระบบประปา
ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

(๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง
พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป

(๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน
สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม

(๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความ
แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี สํานักชลประทานโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

๕.2.2 การฟนฟรูะยะกลาง/ระยะยาว
(๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้

- การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน

- การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนหนวยหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา
อุตสาหกรรม สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม

(๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม เปนหนวยหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของได
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อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว
เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการ
วางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ

- ใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับ
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย
ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก

- ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม

๕.๒.๓ การฟนฟดูานตาง ๆ
(๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม
เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง

รวดเร็วของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการบริการดาน
สุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต
และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทางาม เปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการ

(๒) ดานท่ีอยูอาศัย
(๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ
ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง

(๓) ดานสิ่งแวดลอม
(๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ
(๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ
(๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ
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บทที่ ๖
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคการบริหารสวนตําบลทางามไปสูการปฏิบัติ
๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลทางามไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

พ.ศ. ๒๕๖3 ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล
และตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบ
ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน

เพ่ือใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละ
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ภาคสวน ซึ่งเปนตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

ตารางท่ี ๖ - ๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักให
กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ
เขาใจถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี

- อบต.ทางาม
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๒ จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ี

- อบต.ทางาม
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๓ มีสวนรวมกับอําเภอเมืองปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี อยางตอเนื่อง
เพื่อเชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห พื้นที่
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน

- อบต.ทางาม
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุรี
- ศูนย ปภ. เขต ๓
ปราจีนบุรี

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางาม
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับตาง ๆ เพื่อทดสอบและฝกความชํานาญ
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

- อบต.ทางาม
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุรี
- ศูนยปภ.เขต ๓ ปราจีนบุรี
- หนวยงานที่ เกี่ยวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๕ จัดทําแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล โดยใหเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

- อบต.ทางาม
- สํานักงานจงัหวัด
ปราจีนบุรี
- หนวยงานที่เก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
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ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนนการ

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวน
รวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ
ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามภารกิจของ
อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปนกรอบแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป

- อบต.ทางาม
- สํานักงานจงัหวัด
ปราจีนบุรี
- หนวยงานที่เก่ียวของกับ
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่เก่ียวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ สราง
องคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับพื้นที่

- อบต.ทางาม
- สพป. ปราจีนบุรี
- สพม. ปราจนีบุรี

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให
มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อบต.ทางาม

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัด เพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและปลาย
แผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ

- อบต.ทางาม
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุรี
- ศูนย ปภ. เขต ๓
ปราจีนบุรี
- สํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

๖.๒ การติดตามและประเมินผล
เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ

ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกล ถึง
เปาหมายท่ีกําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได

๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล

กําหนดกรอบการติดตามและประเมนิผล โดยสรางความเขาใจในสาระสาํคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัของ กอปภ.อบต.ทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 หนา ๖๓

๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล
ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม

เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผล ตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไป
ยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานตอไป

เพ่ือการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณ
ภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนํา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลทางามตอไป

๖.๓ การวิจัยและพัฒนา
เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวธิีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม
การระดมความคิดเห็น และอ่ืน ๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหาร
สวนตําบลทางาม กําหนดข้ึนมา

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป
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จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนําสิ่งท่ีได
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการ
บริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ การติดตาม
และประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวน
จากบทเรียนและการเรียนรูท้ังกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ โดยมี
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

(๑) องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหเหมาะสม

(๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกต ใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมา
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต

๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดวา ใน
กรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดกําหนดไวในแผนตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ดังนั้น หากองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 และไดมี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให
องคการบริหารสวนตําบลทางาม พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองคการบริหารสวนตําบลทางาม พ.ศ. ๒๕๖3 ไดตามความเหมาะสมทุกป

----------------------------
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บัญชีรายช่ือบุคลากรในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับ
ท่ี

ประเภทสวนงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรติดตอ

1 ผูอํานวยการทองถ่ิน จาเอกรัตนโชติ  จํารูญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม
ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม

081 940 6487

2 กํานัน นางสําราญ  หงษทอง
นางแสงทอง  ศิริรัตน
นางประชุม  วานิชสรไกร
นายนิพนธ ยุวัฒนะ
นางสาวนิตยา  อ่ิมอวบ
นายสําราญ  ทาบุญมา

กํานันตําบลทางาม
สารวัตกํานัน
สารวัตกํานัน
แพทยประจําตาํบล
ผูชวยกํานันตําบลทางาม (หมู 7)
ผูชวยกํานันตําบลทางาม (หมู ๗)

061 636 5131
089 096 2357
089 985 9788
098380 9835
086 898 9770
098 262 3716

3 ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

นายบวร  คณาสุข
นางนารี  วิรุฬศักดิ์
นางเสมอ   มีสิน

ผูใหญบานหมูท่ี 1
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 1
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 1

092 786 8424
098 368 2767
092 409 6699

นายบัญชา  โตะยี่
นางสาวอภิญญา  มานพ
นางพรรณิกา  ดางาม

ผูใหญบานหมูท่ี 2
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 2
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 2

086 149 8126
081 683 3805
087 135 1700

นายนิมิตร  บัวชุม
นางสาวศกุนนี  ขําเกิด
นางอารี  แสวงคุณ

ผูใหญบานหมูท่ี 3
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 3
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 3

087 139 0223
087 694 5075
098 994 5788

นางคําเอ้ีย  มวงสังข
นางมณีวรรณ  เหมยพรม
นางประมวล  พูลประสาท

ผูใหญบานหมูท่ี 4
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 4

088 485 6233
093 615 2995
081 775 0561

นายดิเรก  มานพ
นางนุชรี  สุขอรุณ
นางอรวรรณ  กล่ําบุตร

ผูใหญบานหมูท่ี ๕
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 5
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 5

087 618 5718
081 151 5597
089 554 5348

นายบณัดิษฐ วงษนิกร
นางสาววจี  แสวงดี
นายกอบชัย  พูลประสาท

ผูใหญบานหมูท่ี 6
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 6
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 6

088 208 8099
081 437 2390
080 805 7743

นางดารัตน  เสมาทอง
นายชัยพร  จุไร
น.ส.จันทรจริา  จันทรแจง

ผูใหญบานหมูท่ี ๘
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๘
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๘

089 253 2260
084 947 7812
098 387 8260

นายกิตติพันธ   เหลาเพ็ชร
นางสาวอารีสา นาคตระกูล
นายปริญญา  เดชสภุา

ผูใหญบานหมูท่ี 9
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 9
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 9

098 370 9472
081 578 3828
085 432 9332

นายสมทรง  ไหมทอง
นายสมโภชน  ธนุศิลป
นางสุรินทร   ไหมทอง

ผูใหญบานหมูท่ี 10
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 10
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 10

095 112 2248
098 516 2303
062 834 4759

ภาคผนวก ก



บัญชีรายช่ือบุคลากรในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี ประเภทสวนงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรติดตอ
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

นางวรรณา  มวงสังข
นายทํานอง  พุมพวง
นางพยนต  พงษปญญา

ผูใหญบานหมูท่ี 11
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 11
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 11

062 554 0318
081 403 3620
086 006 8099

นางธนวรรณ  ออประทีป
นางสาวนริสา  มานพ
นายดําเนิน  วาณิชสรไกร
นางอนงค  มานะจิตร

ผูใหญบานหมูท่ี 12
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 12
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 12
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 12 (ผรส.)

087 132 4283
098 981 7991
090 778 2650
089 110 8066

4 สมาชิก อบต.ทางาม นายวิชัย  บุตรสันต
นายเกษม  นวลจันทร

ประธานสภา อบต. ทางาม
รองประธานสภา อบต. ทางาม

081 7829109
085 434 0894

นายบุญเชิด  สงวนศรี สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 1 085 434 0894
นายอมร  ตอแตม
นายอดิเรก  สถิตย

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 2
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 2

089 048 2546
086 156 8363

นายสายชล  มาตรา สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 3 092 847 8927
นางจิตรา  ปลองทอง
นายสิรภพ  นวลจันทร

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 4
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 4

084 566 4304
092 396 0798

นายสมาน คํารอด
นายสุดใจ  รอดศิริ

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 5
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 5

088 840 3908
081 294 1702

นายรัฐศาสตร  วงศนิกร
น.ส.ปาริชาติ  ยุวัฒนะ

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 6
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 6

089 545 2614
087 587 3977

นายสมศักดิ์  อ่ิมอวบ สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 7 087 986 3402
นายวรรทนกิจ  ศิริ
นางดารารตัน  ขําดี

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 8
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 8

087 507 0177
086 042 0506

นายประวิตร  ศิรริัตน สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 9 089 250 8567
นายกตัญู  ไหมทอง
นางจินตนา  เทียนดํา

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 10
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 10

095 112 2248
087 141 5095

นายลิขิต  ตระกูลบุญถนอม
นางอุมาพร  กลิ่นพิพัฒน

สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 11
สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 11

081 459 9503
064 176 0955

นายสมบญุ  บุดดี สมาชิก อบต. ทางาม หมูท่ี 12 087 132 4283
5 สํานักปลดั ฯ จาเอกรัตนโชติ  จํารูญ

นางสาวสุพรรษา  อากาศ
นายบวรเดช  เสสตุา
นางสาวอัญชลี   ดุนขุนทด
นายภรินท วงศจินดา
นางสาวณปภัช หอมจันทร
นางสาวภคพร  ฉิมชาติ
นายอรรถพงษ  เจนรัมย
นางสาวศรินธร  บัวศรจีันทร
นายมานะชัย  แกวบุดดี
นายสน่ัน  สถิตย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม
หัวหนาสํานักปลัด อบต.ทางาม
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
นักจัดการงานท่ัวไป
เจาพนักงานธุรการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า
ภารโรง

081 940 4687
063 914 4562
085 439 4509
093 326 7003
086 916 1329
087 246 2132
063 782 3942
084 876 7369
085 641 5528
091 556 2269
061 531 7309

ภาคผนวก ก



บัญชีรายช่ือบุคลากรในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี ประเภทสวนงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรติดตอ
6 กองชาง นายปริญญา  พ่ึงรอด

นายพิชิต  กลาสงคราม
นายปริญญา  พัดงาม
นางสาวเรวดี  โฉมงาม
นายประเวศ  วงศเพ็ชร
นางจตุรง  พลชู
นายอนุพงษ  คงเหล็ก
นายศุภรตัน  คงใจ
นายคงคา  สงวนศรี

ผูอํานวยการกองชาง
ผูชวยนายชางโยธา
ผูชวยนายชางไฟฟา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถกระเชาไฟฟา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมลูฝอย
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

097 325 5800
083 418 9898
098 461 6066
092 581 8912
091 579 8615
084 871 1508
094 972 8181
099 738 0272
094 768 8556

7 กองคลัง นางกัญญภา  พิมพงษ
นางรุงตะวัน นงนุช
นายวีรศักดิ์  สืบเหม
นางอโนมา  บุญชม
นางนิตยา  สําเนียงเสนาะ
นางสาวนงลักษณ  สมมาตร

ผูอํานวยการกองคลัง
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบญัชี
ผูชวยจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

092 421 4978
089 245 7062
098 721 6659
092 448 0569
089 245 7062
087 988 6123

8 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

นางธนิกานต  กองสี
นายวิสุทธ์ิ  เช้ือสุข
นางสาวนันทรินทร  สัตยธรรม
นางสุชาดา นวลจันทร
นางทองใบ  ตอแตม
นางวรรณี  วงษพาศกลาง
นางสุลี  ชางเก็บ

นักวิชาการศึกษา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก

082 709 3340
081 381 1543
088 349 3343
083 803 9446
062 498 7305
081 590 6344
062 498 7305

9 รพสต.ทางาม นายประสิทธิ  เจริญนพกิจ ผูอํานวยการ รพสต.ทางาม 037-571052

ภาคผนวก ก



บัญชีรายช่ือบุคลากรผูรับผิดชอบงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีและขางเคียง

ลําดับท่ี ประเภทสวนงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรติดตอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

อบต.ไมเค็ด
อบต.บานพระ
อบต.รอบเมือง
อบต.ดงพระราม
ทต.นาปรือ
ทม.ปราจีนบรุี
ทม.ปราจีนบรุี
อบต.ดงข้ีเหล็ก

นายวุฒิชัย  มณีงาม (เป)
นายมานะ  รอยพวง (พ่ีนะ)
นายเมฆิน  นิลยุบล (พ่ีเจง)
นายเสกสัญ  ทวีสุข (พ่ีเสก)
นายอเนก  ปานะโปย (พ่ีเนก)
นายอดิศักดิ์  โอสถผสม (พ่ีโบท)
จ.ส.อ.จักรพงษ  บุษบงค
พ.จ.อ.เจษฎา  จูเซยีน (พ่ีจอด)

จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน
จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน
จพง.ปองกันฯ ปฏิบัติงาน
จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน
นักพัฒนาชุมชน (รก.ปภ.)
หน.ฝายปองกันและรักษาความสงบ
จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน
จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน

088 217 6480
๐๘๗ ๑๓๒ ๔๕๒๑
๐๙๕ ๘๘๙ ๑๔๒๕
๐๘๖ ๓๖๘ ๓๒๓๔
๐๙๗ ๑๘๔ ๖๑๐๒
๐๘๑ ๒๕๑ ๓๙๐๖
๐๘๐ ๕๖๖ ๗๓๑๓
๐๙๓ ๒๖๒ ๔๐๐๐

ภาคผนวก ก



บัญชีรายช่ือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย

ลําดับ
ท่ี

ชื่อหนวยงาน
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร
๑ ศูนย ปภ.เขต ๓ ปราจีนบุรี ศูนยปองภัย ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๕๐-๖

สายดวน ๑๗๘๔
๐ ๓๗๒๙ ๑๗๕๗

๒ วิทยาลัย ปภ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ศูนยปองกัน ๑๕๐.๐๗๕ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๔๘ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๔๘
๓ ศูนยอํานวยการฯจังหวัดปราจีนบุรี

)ปกครองจังหวัด ฝายความมั่นคง(
สวนหลวง ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๒๙

สายดวน ๑๙๘
๐ ๓๗๔๕ ๔๑๒๙

๔ สํานักงาน ปภ. จังหวัดปราจีนบุรี ปองกัน ๑๕๐.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๑๙ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๒๐
๕ อําเภอเมืองปราจีนบุรี ชัยพฤกษ ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓
๖ อําเภอบานสราง ลําดวน ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๒๒๕ ๐ ๓๗๒๗ ๑๒๒๕
๗ อําเภอศรีมโหสถ ชวนชม ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๑๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๑๐
๘ อําเภอศรีมหาโพธิ เอ้ืองคํา ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๙๒๒๒-๓ ๐ ๓๗๒๗ ๙๒๒๒
๙ อําเภอประจันตคาม ดาวเรือง ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๔๐๒ ๐ ๓๗๒๙ ๑๔๐๒

๑๐ อําเภอกบินทรบุรี บานช้ืน ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๘๐๐๓ ๐ ๓๗๒๘ ๘๐๐๓
๑๑ อําเภอนาดี ชงโค ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๗๔ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๗๔
๑๒ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศูนยโพธ์ิทอง ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๙ ๐ ๓๗๒๑ ๒๑๖๓
๑๓ เทศบาลตําบลนาปรือ บานนาปรือ ๑๕๕.๓๐๐ ๐ ๓๗๔๐ ๗๔๙๕ ๐ ๓๗๔๘ ๒๐๐๖
๑๔ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๑๘ ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๐๘
๑๕ องคการบริหารสวนตําบลโคกไมลาย ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑ ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑
๑๖ องคการบริหารสวนตําบลเนินหอม ๐ ๓๗๔๐ ๗๐๘๘ ๐ ๓๗๔๐ ๗๑๘๐
๑๗ องคการบริหารสวนตําบลบานพระ บานพระ ๑๖๒.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕ ๐ ๓๗๔๗ ๒๐๗๐
๑๘ องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด ไมเค็ด ๑๖๒.๒๒๕ ๐ ๓๗๕๔ ๔๑๗๑ ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๗๐
๑๙ องคการบริหารสวนตําบลปากพลี ๐ ๓๗๓๙ ๙๙๐๘ ๐ ๓๗๓๙ ๙๙๐๘
๒๐ องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ๐ ๓๗๒๑ ๓๒๕๙

สายดวน ๑๑๓๑
๒๑ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๒๐๗๙ ๐ ๓๗๒๑ ๗๑๖๗
๒๒ สภ.เมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีน ๑๕๓.๔๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๕๘ ๐ ๓๗๒๑ ๒๐๐๘
๒๓ สภ.บานสราง บานสราง ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๓๘๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๓๘๐
๒๔ สภ.ศรีมโหสถ มโหสถ ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๙๙ ๐ ๓๗๒๗ ๖๑๒๓
๒๕ สภ.ศรีมหาโพธิ มหาโพธ์ิ ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๙๑๑๑ ๐ ๓๗๒๗ ๙๔๓๑
๒๖ สภ.ประจันตคาม ประจัน ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๓๗ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๓๗
๒๗ สภ.กบินทรบุรี กบินทร ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๘๑๑๙ ๐ ๓๗๒๘ ๘๑๗๗
๒๘ สภ.นาดี นาดี ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๙๙ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๙๙
๒๙ ตํารวจทางหลวง ทางหลวงกบินทรบุรี ๑๕๘.๐๐๐ ๐ ๓๗๒๐ ๕๑๐๑
๓๐ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๖๔

สายดวน ๑๑๒๙
๓๑ การประปาสวนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี ๐ ๓๗๒๑ ๓๘๔๓ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๗๙
๓๒ องคการโทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๑๖๐๓

ภาคผนวก ข



บัญชีรายช่ือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย

ลําดับ
ท่ี

ชื่อหนวยงาน
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร
33 ประชาสัมพันธ จ .ปราจีนบุรี 0 3745 4058-9 0 3745 4058
34 มณฑลทหารบกท่ี 12 )คายจักรพงษ( 0 3747 5237 0 3747 5208
35 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค 0 3747 1439 0 3747 1438
36 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 7874 0 3721 7872
37 สํานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 7003-4 0 3721 7934
38 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 6670 0 3721 6670
39 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี 0 3721 2073 0 3721 2073
40 สํานักงานโครงการชลประทาน

ปราจีนบุรี
0 3720 0416 0 3721 2178

41 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดปราจีนบุรี 0 3748 6748-9 0 3748 6748
42 สํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี 0 3720 0647 0 3721 2839
43 แขวงการทางปราจีนบุรี 0 3721 1098 0 3721 3225
44 แขวงทางหลวงชนบท จว.ปราจีนบุรี 0 3721 2117 0 3745 2035
45 สํา นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดปราจีนบุรี
0 3745 4326-7 0 3745 4326

46 สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 0 3721 3638-9 0 3721 3638
47 สถานีอุตุนิยมวิทยา ปราจีนบุรี 0 3721 1064 0 3721 6396
48 สถานีอุตุนิยมวิทยา กบินทรบุรี 0 3728 1115 0 3728 1115
49 สํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4027-8 0 3745 4027
50 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดปราจีนบุรี
0 3745 4019-20 0 3745 4019

51 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4030-2 0 3745 4029
52 สํานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4023 0 3745 4022
53 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด

ปราจีนบุรี
0 3720 5890-1 0 3720 5799

54 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 1626-7 0 3721 1124
55 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร กูชีพเจาพระยา 155.475 0 3721 1446

สายดวน 1669
0 3721 4945

56 โรงพยาบาลคายจักรพงษ 0 3721 7038
57 โรงพยาบาลอําเภอปากพลี 0 3738 1832-3 0 3739 9207
58 โรงพยาบาลอําเภอบานสราง บานสราง 2 155.670 0 3727 1238 0 3727 1238
59 โรงพยาบาลอําเภอประจันตคาม ประจัน 2 155.670 0 3729 1368 0 3729 1368
60 โรงพยาบาลอําเภอศรีมโหสถ มโหสถ 2 155.670 0 3727 6127 0 3727 6480
61 โรงพยาบาลอําเภอศรีมหาโพธิ มหาโพธ์ิ 2 155.670 0 3727 9204 0 3727 9204
62 โรงพยาบาลอําเภอกบินทรบุรี กบินทร 2 155.670 0 3728 8196-7 0 3728 8201
63 โรงพยาบาลอําเภอนาดี นาดี 2 155.670 0 3728 9057 0 3728 9163
64 โรงพยาบาลอิมพีเรียล 0 3721 1587
65 โรงพยาบาลโสธราเวช กบินทรบุรี 0 3720 9503
66 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมเค็ด 0 3745 1068 0 3745 1066
67 สํานักพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี 0 3745 4466 0 3745 4468



บัญชีรายช่ือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเครือขาย

ลําดับ
ท่ี

ชื่อหนวยงาน
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท โทรสาร
68 สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 2719 0 3721 2719
69 มูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม 0 3720 6191
70 มูลนิธิรวมกตัญู รวมประจันตคาม 168.750 084 529 7497
71 มูลนิธิสวางบําเพ็ญธรรมสถาน บําเพ็ญ 168.475 0 3721 4456
72 มูลนิธิสัจจพุทธธรรม )กบินทรบุรี( สัจจะ 168.275 0 3728 3114

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (แจงเหตุดวน)
1 กรมควบคุมมลพิษ สายดวน 1650
2 ศูนยปลอดภัยทางนํ้า สายดวน 1199
3 ตํารวจทางหลวง สายดวน 193
4 สถานีตํารวจ สายดวน 191
5 สถานีดับเพลิง สายดวน 199
6 ศูนยประสานงานฉุกเฉิน 0 2226 4444
7 ศูนยบริการฉุกเฉินทางรังสี 0 2579 5230-4
8 ศูนยปลอดภัยคมนาคม สายดวน 1356



บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1 นาย เกษม นวลจันทร อปพร.

2 นาย นายจําลอง เรืองศรี อปพร.

3 นาง กัลยสดุา กําลังมี อปพร.

4 นาย วินัย กุงทอง อปพร.

5 นาย อดิเรก สถิตย อปพร.

6 นาย ทองพูล สถิตย อปพร.

7 นาย วิเชียร ดวงนิล อปพร.

8 นาง สังเวียน ขุมทอง อปพร.

9 นาย สงวนศักดิ์ ไชยโอสถ อปพร.

10 นาย สําราญ ทาบุญมา อปพร.

11 นาย รัฐศาสตร วงษนิกร อปพร.

12 นาย พิทักษ พิศภาค อปพร.

13 นาย สมพงษ รอดศิริ อปพร.

14 นาย วิชัย อากาศ อปพร.

15 นาย วิเชียร บุญครุฑ อปพร.

16 นาย สุรเชษฐ วาณิชสรไกร อปพร.

17 นางสาว ประไพ ประเสริฐสุข อปพร.

18 นาย สมพงษ จุไร อปพร.

19 นาย ธวัชชัย อากาศ อปพร.

20 นาย สมปอง เหลาสุข อปพร.

21 นาง บังอร ศรนารายณ อปพร.

22 นาย ธานี ใบบง อปพร.

23 นาง จิตรา ปลองทอง อปพร.

24 นาย เอกรัตน สถติย อปพร.

25 นางสาว ณัฐชานนท ศิริรัตน อปพร.

26 นาย กําพล พ่ึงสม อปพร.

27 นางสาว ยุภาพร สืบซื้ง อปพร.

28 นาย นพรัตนกิจ พงษปญญา อปพร.

29 นาย สาธร ปลองทอง อปพร.

30 นาย อนุพงษ คงเหล็ก อปพร.

31 นาง ประมวล พูลประสาท อปพร.

32 นาง ลลิตา มวงสังข อปพร.

33 นางสาว สายชล โตะยี่ อปพร.

ภาคผนวก ค



บัญชีรายช่ืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

34 นาย นิกร นวลจันทร อปพร.

35 นาง มณีวรรณ เหมยพรม อปพร.

36 นาย สําราญ พ่ึงสม อปพร.

37 นาย ทองพูล พลเผือก อปพร.

38 นาง กาญจนา เลื่อมสี อปพร.

39 นาง สํารวย บัวทอง อปพร.

40 นาย มนูญ เปยมผล อปพร.

41 นาย ธเนศ ผิวเอ่ียม อปพร.

42 นางสาว อภิญญา มานพ อปพร.

43 นาย ยัง สัมฤทธ์ิ อปพร.

44 นาย สําเริง มานพ อปพร.

45 นาง อนงค มานะจิตร อปพร.

46 นาย ใจ สายหมี อปพร.

47 นาย วารี นํ้าคาง อปพร.

48 นาย ชัยพร จุไร อปพร.

49 นาย วินัย สถิตย อปพร.

50 นาย นิพนธ ยุวัฒนะ อปพร.

51 นาย มนตรี ครุฑคง อปพร.

52 นาย สมาน คํารอด อปพร.

53 นาย สุรฉัตร บัวชุม อปพร.

54 นาย อมร ตอแตม อปพร.

55 นาย พายัพ พลอยศิริ อปพร.

56 นาย องอาจ แสวงงาม อปพร.

57 นางสาว นํ้าฝน รอดศิริ อปพร.

58 นาย ดําเนิน ไตรรินทร อปพร.

59 นาย วิเชษฐ ไชยพิเนตร อปพร.

60 นาง วันเพ็ญ สายสณิะวัฒน อปพร.

61 นาย อรรถพงษ เจนรัมย อปพร.



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

เมือง อบต. อบต.ทางาม 0 3721 6120 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
เรือ
รถบรรทุก(ดเีซล)แบบดับเพลิง

1
3
1

อบต.ไมเค็ด 0 3745 417๑
0 3745 417๐

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลคิและ
กระเชาซอมไฟฟา
รถยนตตรวจการณ
เครื่องสูบนํ้าหาบหามขนาด 50 แรงมา
เลื่อยโซยนตขนาดบาร 18 น้ิว
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาด ๓ กิโลวัตต
พอมอุปกรณไฟสองสวาง

1
1

1
1
1
๑

อบต.บานพระ 0 3747 1345 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
รถกระเชาไฟฟา
รถยนตตรวจการ

1
1
1
1

อบต.ดงข้ีเหล็ก 0 3740 3623 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถพยาบาลฉุกเฉินพรอมอุปกรณ
รถกระเชาไฟฟา
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสงนํ้า 6 น้ิ ว
เลื่อยโซยนตขนาดบาร 12 น้ิว

1
1
1
1
1

อบต.โคกไมลาย 0 37๒๑ ๘๓๒๖ รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.วัดโบสถ 0 3748 2855 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.โนนหอม 0 3729 4116 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลติร 1
อบต.บางเดชะ 0 3728 7066 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร

รถกระเชาไฟฟา
1
1

อบต.รอบเมือง 0 3721 6908
0 3721 6918

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 8,000 ลิตร
รถกระเชาไฟฟา

1
1

อบต.ดงพระราม 0 3720 0669 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลติร

1
1

ทต. ทต.บานนาปรือ 0 3740 7495 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถกระเชาไฟฟา
เครื่องสูบนํ้าขนาทอสง 2 น้ิว

1
1
1
1
1
2

ทต.โคกมะกอก 0 3729 4122
ตอ 106

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 3,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
รถกระเชาไฟฟา
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
เรือทองแบน

1
1
1
1
4

ภาคผนวก ง



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

เมือง ทม. เมืองปราจีนบุรี 0 3721 1099
สายดวน 199

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลติร
รถยนตตรวจการ
เรือดับเพลิง
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
เครื่องสูบนํ้าชนิดหาบหาม
เครื่องสูบนํ้าแบบพญานาค
เครื่องสูบนํ้าแบบ KATO ขนาดทอ 6 น้ิว
รถยนตบรรทุก 6 ลอ
รถตักดิน
รถตัก JCB
รถกระเชาไฟฟา
รถแบ็คโฮ
รถแทร็คเตอร
รถบดถนน
รถบรรทุก 10 ลอ
รถดูดฝุน

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

อบจ. อบจ.ปราจีนบุรี 037-213259
สายดวน 1131

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลติร
รถแบ็คโฮ
รถเกลี่ยดิน(เกรดเดอร)
รถแทร็คเตอรแบบตีนตะขาบ
รถตักลอยาง
รถบดอัด
รถบรรทุกลากจูง(ขนยายเครื่องจักร)
รถบรรทุกเททาย
รถกระบะบรรทุก
รถบรรทุกตดิตั้งเครนไฮดรอลิค
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 8 น้ิว
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต

3
1
1
2
2
1
1
4
1
5
1
1
4
4



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

ประจันตคาม อบต. อบต.หนองแสง 0 3745 1012 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร 1
อบต.คําโตนด 0 3746 3497 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร 1
อบต.หนองแกว 0 3746 3042 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร

เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
1
1

อบต.บุฝาย 0 3721 3635 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
เรือทองแบน

1
1

ทต. ทต.ประจันตคาม 037-291401 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,500 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลิตร
รถยนตตรวจการ
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 4 น้ิว
เครื่องสูบนํ้าชนิดหาบหามขนาด 3 น้ิว
ไดโวสูบนํ้าขนาดทอ 3 น้ิว

2
1
1
1
1
1
3
1
1

ทต.โพธ์ิงาม 0 3741 0388 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าติดตั้งกระเชาขนาด 6,000 ลิตร
รถยนตกูชีพฉุกเฉิน
รถจักรยานยนตตรวจการณ
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 6 น้ิว

1
1
1
1
1
1

สวนราชการ ศูนย ปภ.เขต3
ปราจีนบุรี

0 3729 1750-6
ตอ 616
สายดวน 1784

รถยนตบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบอนํ้าตื้น
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบอบาดาล
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบสงนํ้า
ระยะไกล
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร
รถผลตินํ้าดืม่
รถบรรทุกเททาย 6 ลอ 6 ตัน
รถบรรทุกเททาย 10 ลอ 12 ตัน
รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งปนจั่น 3 ตัน
รถบรรทุก 10 ลอ ตดิตั้งปนจั่น 6 ตัน
รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล
รถบรรทุกตูคอนเทนเนอร
รถบรรทุกเอนกประสงค
รถบรรทุกลากจูง พรอมหางลากจูง
รถบรรทุก 10 ลอแบบทายลาด
รถแทร็คเตอรตีนตะขาบ D7
รถแทร็คเตอรตีนตะขาบ D6
รถตักลอยาง 1.2 ลบ.ม.

1
1
1

8
1
1
2
2
2
2
1

1
1
2
1
1
2
1



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

ประจันตคาม สวนราชการ ศูนย ปภ.เขต3
ปราจีนบุรี

0 3729 1750-6
ตอ 616
สายดวน 1784

รถเกลี่ยดินขนาดใหญ
รถบดสั่นสะเทือนขับเคลื่อนดวยตวัเอง
รถบดตีนแกะขับเคลื่อนดวยตัวเอง
รถเครนขนาดใหญบรรเทาสาธารณภัยขนาด
21 และ 65 ตัน
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 4 น้ิว
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 8 น้ิว
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 10 น้ิว
รถกูภัยอเนกประสงคขนาดเล็ก
รถกูภัยเอนกประสงคขนาดกลาง
รถปฏิบัติการกูภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
รถไฟฟาสองสวาง
เรือทองแบนอลูมิเนียม
เรือทองแบนไฟเบอรกลาส
เรือขนาดเล็ก ชนิดไฟเบอรกลาส
เรือขนาดเล็ก ชนิด HDPE
หางบรรทุกลากจูง
หางลากพวงบรรทุกเครื่องผลตินํ้าดื่ม
เครื่องยนตเรือ
รถแบ็คโฮ
รถแบ็คโฮ แบบแขนตักยาว

2
1
1
2

4
1
1
1
1
1
1

31
17
70

362
2
1

14
3
1

มูลนิธิ รวมกตัญู 084 529 7497 รถเครื่องกําเนิดไฟฟา
อุปกรณเครื่องตัด/ถาง พรอมชุดตนกําลัง
ไฮดรอลิค
ชุดกูภัยทางนํ้าพรอมอุปกรณ

4
1

4
บานสราง อบต. อบต.บานสราง 0 3740 2089 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร

เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 8 น้ิว
1
1

อบต.บางเตย 0 3745 1054 เรือยนตขนาด 10 ท่ีน่ัง 1
อบต.บางปลารา 0 3745 1066 รถนํ้าเอนกประสงค 1
อบต.บางพลวง 0 3727 1925 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร

เรือทองแบน
รถกระเชาไฟฟา

1
1
1

ทต. ทต.บานสราง 0 3727 1228
0 3727 1362

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถกระเชาติดตั้งเครนไฮดรอลิค
รถยนตบรรทุกเครื่องหาบหาม
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต

1
1
1
1
2
1



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

ศรีมโหสถ อบต. อบต.ไผชะเลือด 0 3721 5596 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000
ลิตร
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 8 น้ิว

1
8

อบต.โคกปบ 0 3727 6271 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.โคกไทย 0 3727 6513 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1

ทต. ทต.โคกปบ 0 3727 6114
สายดวน 199

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 3,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000
ลิตร
รถยนตตรวจการ
เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 4 นํ้า
เลื่อยโซยนต

1
1
1
1
1

ศรีมหาโพธิ อบต. อบต.หัวหวา 0 3740 8442 รถนํ้าเอนกประสงค 2
อบต.บานทาม 0 3720 6339 เรือทองแบน

เรือพลาสติก 2 ท่ีน่ัง
รถยนต OTOS

1
11
1

อบต.ทาตูม 0 3728 5161 รถดับเพลิงสารเคมีดวยโฟม
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
รถพยาบาล 1669
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
เครื่องสูบนํ้า
รถไถดันหนา
รถกระเชาไฟฟา

1
2
1
2
1
1
1
1
1

อบต.หนองโพรง 0 3720 9302 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 3
อบต.ศรีมหาโพธิ 0 3727 9529 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร

เครื่องสูบนํ้าขนาดทอสง 6 นํ้า
รถไถดันหนา
รถกระเชาไฟฟา

1
1
1
1

อบต.ดงกระทงยาม 0 3757 2318 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถพยาบาล 1669

1
1

อบต.กรอกสมบูรณ 0 3720 8152 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
ทต. ทต.ศรีมหาโพธ์ิ 0 37279 136-7

0 3727 9119
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 12,000 ลิตร
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถยนตตรวจการ
รถบรรทุกเครื่องหาบหาม

1
1
1
1
2
1
1



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

ศรีมหาโพธิ ทต. ทต.ศรีมหาโพธ์ิ 0 3727 9136-7
0 3727 9119

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
ชุดผจญเพลิงพรอมเครื่องชวยหายใจ
เลื่อยโซยนต
รถกระเชาไฟฟา
เครื่องสูบนํ้า

2
1
1
1
1

ทต.กรอกสมบรูณ 0 3740 0254 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 3,000 ลิตร
เครื่องสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว
รถกูชีพกูภัย(พรอมอุปกรณ)
รถยนตตรวจการ
รถกระเชาไฟฟา

2
1
1
2
1
1

นาดี อบต. อบต.สําพันตา 0 3720 4094 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถยนตตรวจการ
รถตูฉุกเฉิน
เครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบใชมือหมุน

1
1
1
1

อบต.แกงดินสอ 0 3748 6806 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร 1
อบต.ทุงโพธ์ิ 0 3740 1086 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร

รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
1
1

อบต.สะพานหิน 0 3745 8170 เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ

2
1

อบต.บุพราหมณ 0 3748 6807 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร
เรือทองแบน

1
2

อบต.นาดี 0 3728 9247 รถนํ้าเอนกประสงค(พรอมอุปกรณ)
รถ อปพร. (พรอมอุปกรณ)
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
รถกระบะดั้ม

1
1
1
1

ทต. ทต.นาดี 0 3728 9086 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร
รถยนตตรวจการ
รถกระเชาไฟฟา

1
1
1
1
1

กบินทรบุรี อบต. อบต.บานนา 0 3729 8138-9 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถกระเชาเอนกประสงค

1
1

อบต.กบินทร 0 3720 3083 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
เรือทองแบน

1
1

อบต.เมืองเกา 0 3728 2636 รถดับเพลิง
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต

1
1



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

กบินทรบุรี อบต. อบต.ลาดตะเคียน 0 3721 5499 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.วังตะเคียน 0 3757 6579 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.หนองก่ี 0 3720 4132 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร 1
อบต.วังทาชาง 0 3729 7110 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1
อบต.หาดนางแกว 0 3745 1035 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร

เรือไฟเบอร
รถฟารมแทร็คเตอรขนาด 92 แรง

1
10
1

อบต.วังดาล 0 3746 0549 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร
เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต

1
1

อบต.นาแขม 0 3746 0481
0 3746 0117

เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต
ชุดดับไฟปาพรอมอุปกรณ

1
1

อบต.นนทรี 0 3720 5046 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถยนตปคอัพ
รถกระเชาไฟฟา

2
1
1
2
1

อบต.เขาไมแกว 0 3745 8074
0 3745 8077

รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร 1

อบต.บอทอง 0 3746 0037 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร 1
อบต.ยานรี 0 3746 0333 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร 1

ทต. ทต.กบินทร 0 3728 3167 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
เรืองทองแบน

2
1
2
2
2

ทต.เมืองเกา 0 3728 1666 รถดับเพลิงขนาด 2,500 ลิตร
รถดับเพลิงอาคาร 4,000 ลติร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร
รถบรรทุกเครื่องหาบหาม
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม

1
1
1
1
1
1

ทต.สระบัว 0 3757 5089 รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 2,000 ลิตร
รถนํ้าเอนกประสงคขนาด 10,000 ลติร
รถกระเชา
รถยนตเล็กเคลื่อนท่ีเร็ว
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม

1
1
1
1
1



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณท่ีใชงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ ประเภท
หนวยงาน

หนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ

จํานวน

กบินทรบุรี มูลนิธิ สัจจพุทธธรรมฯ 0 3728 3114 รถตูอํานวยการกูภัยพรอมอุปกรณสื่อสาร
รถพยาบาล(แอมบูแลนซ:Ambulance)
รถตูอุปกรณเครื่องตัด-ถาง
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถยนตกูภยัเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
เรือลําเรียงจํานวน 8 ท่ีน่ัง
เรือทองแบนจํานวน 10 ท่ีน่ัง
อุปกรณชุดประดานํ้า
รถอุปกรณพิเศษพรอมเครื่องไฟ

3
3
3
2

20
2
3
4
1



บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะตองชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล
ท่ีอยู

อายุ ความพิการ หมายเหตุ
บานเลขท่ี หมูท่ี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นางชลูด โฉมงาม
นางสงัด  พลชัย
นายทองหลอ  กฤษณา
นางประสงค  ผลเกิด
นางสมจิตร มาประเสริฐ
นายเชา  ทองศรี
นายเริ่มวงศ  ไพศาล
นางเฉลา  ธนไพบูลย
นายหลี  สาโรจน
นางชวน  งามแสน
นายไทย  บัวชุม
นายบุญสม  สังขมงคล
นางอนงค  พัดงาม
นายสวาง  ยุวัฒนะ
นายเงิน เช้ือปน
นายสมศักดิ์  อัมราศัย
นางตะลุม  อินทแพทย
น.ส.สุวารี  ศรีแกว
นายโปะ  มีรส
นายอํานวย  พ่ึงอารมณ
ด.ญ.ธัญพร  ศรีมาศ
นางเพียร พูลแกว

10/3
42/5
10/2
28
43

18/1
7

52
28
33
2/1
38
55
24
53

30/2
17

30/1
16
40
23

19/31

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
6
7
7
9
9
9
9

10
12

74
65
80
66
80
83
41
71
77
80
75
85
91
84
92
67
76
39
87
34
14
67

ทางการไดยิ
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการไดยิน
ทางการไดยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการไดยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการไดยิน
ทางการไดยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการไดยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการไดยิน
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว
ทางสติปญญา
ทางการเคลื่อนไหว
ทางการเคลื่อนไหว
ทางสติปญญา
ทางการไดยิน

หมายเหตุ ๑. ขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรก  จะตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยางสมํ่าเสมอ

๒. เนื่องจากขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะตองอพยพกอนเปนลําดับแรกเปนขอมูลสวนตัว
ควรมอบใหเฉพาะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น เชน กํานัน / ผูใหญบาน / ผูนําชุมชน ฯลฯ

ภาคผนวก จ
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บัญชีรายช่ือสถานท่ีสําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีต้ัง หมายเหตุ
๑ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม หมูท่ี 4
๒ โรงพยาบาลเจาพระยาอภยัภูเบศร หมูท่ี ๑๒
๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทางาม หมูท่ี ๘
๔ โรงเรียนวัดเลียบ หมูท่ี ๒
๕ โรงเรียนวัดหาดสะแก หมูท่ี ๑๑
๖ วัดเลียบ หมูท่ี ๑
๗ วัดกระแจะ หมูท่ี ๗
๘ วัดหาดสะแก หมูท่ี ๑๑
๙ ปอมตํารวจตําบลทางาม หมูท่ี ๔
๑๐ สถานีบริการนํ้ามัน หมูท่ี ๒
๑๑ โรงแรม/รสีอรท/โฮมสเตย หมูท่ี ๑๒ ,หมูท่ี ๑,หมูท่ี ๓
๑๒ โรงงานจําหนายพลาสติก หมูท่ี ๒,
๑๓ หอพัก หมูท่ี ๑๒
๑๔ รายอาหารชมชล หมูท่ี ๑๒
๑๕ รานอาหารริมนํ้า หมูท่ี ๑๒
๑๖ รานอาหารรมไม หมูท่ี ๑
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แบบสํารวจศูนยพักพิงช่ัวคราว
องคการบริหารสวนตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับท่ี

สถานท่ีพักพิงชั่วคราว

ชื่อสถานท่ี

ท่ีอยู รองรับ
ผูอพยพไดจํานวน
(คน)

สิ่งสาธารณูปโภค
ท่ีมีอยูในปจจุบนัคาพิกัด GPS

(ถาม)ี หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ

๑ วัดเลียบ ๑๔.๐๔๑๐๙๑,101.405978 บานคลองตาหลวง ทางาม เมือง ๑๐๐  ไฟฟา
 ประปา
 หองสุขา
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

๒ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 14.028722,101.421518 บานทางาม ทางาม เมือง ๑๕๐  ไฟฟา
 ประปา
 หองสุขา
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

๓ วัดกระแจะ 14.027270,101.444081 บานกระแจะ ทางาม เมือง ๑๐๐  ไฟฟา
 ประปา
 หองสุขา
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...

๔ วัดหาดสะแก 14.00772,101.446081 บานหาดสะแก ทางาม เมือง ๑๐๐  ไฟฟา
 ประปา
 หองสุขา
 อ่ืน ๆ ...(ระบุ)...
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ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง

โอกาสหรือความถี่
ในการเกิดภัย

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

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

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

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา
ที่มา : ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต
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ความเสี่ยงต่ํา หมายถึง  มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไมมี
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กนอย
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง
มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยนอยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบรายแรง



แผนงาน/โครงงานท่ีเกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/เปาหมาย
และพ้ืนท่ีดําเนินการ (ถามี)

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ ผลท่ีคาดวาจะไดรับป

๒๕๖3
ป

๒๕๖4
ป

๒๕๖5
ป

๒๕๖6
๑ โครงการระงับและปองกันสาธารณ

ภัยกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือใหผูท่ีประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตนอยางทันทวงที
ถูกตองตามข้ันตอน และเพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจแกผูประสบภัย

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ผูประสบภยัไดรับการ
ชวยเหลืออยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย

๒ โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณเครื่อง
ดับเพลิง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตของเจาหนาท่ี
พนักงานท่ีปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั มีเครื่องมือท่ีทันสมยัและ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน
และมีความปลอดภัยแก
เจาหนาท่ี

๓ โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
หลักสตูรจดัตั้งใหมหรือทบทวน

เพ่ือทบทวนและเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใหแก สมาชิก อป
พร.

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ผูท่ีผานการฝกอบรมมีความ
พรอมและสมรรถนะท่ี
พรอมจะปฏบิัติหนาท่ีอยู
เสมอ

๔ โครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตน
ใหแกประชาชน

เพ่ือใหประชาชนมีความรูท่ีสามารถ
ชวยเหลือตนเองและดับเพลิงใน
เบื้องตนได

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ผูประสบอัคคภีัยสามารถ
ดับเพลิงและชวยเหลือ
ตนเองไดอยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย

๕ โครงการฝกซอมแผนดับเพลิง เพ่ือเสรมิทักษะ และศักยภาพใน
การระงับเหตุอัคคภีัยใหแก
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบตัิงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขาใจบทบาท เมื่อ
เกิดเพลิงไหมและนําไป
ปฏิบัติไดจริง
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แผนงาน/โครงงานท่ีเกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/เปาหมาย
และพ้ืนท่ีดําเนินการ (ถามี)

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ ผลท่ีคาดวาจะไดรับป

๒๕๖3
ป

๒๕๖4
ป

๒๕๖5
ป

๒๕๖6
๖ โครงการชวยเหลือผูประสบภยั

เบื้องตน
เพ่ือใหผูท่ีประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตนอยางทันทวงที
ถูกตองตามข้ันตอน และเพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจแกผูประสบภัย

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ผูประสบภยัไดรับการ
ชวยเหลืออยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย

๗ โครงการจดัซื้อเครื่องแตงกายให
สมาชิก อปพร.

เพ่ือใหสมาชิก อปพร.ไดมีเครื่องแบบ
ในการปฏิบัติงาน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั สมาชิก อปพร.มีเครื่องแบบ
ท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน

๘ โครงการจดัซื้อเครื่องแตงการแก
เจาหนาท่ี พนักงานท่ีปฏิบัติงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมีเครื่องแตงกาย
ท่ีปองกันการดับเพลิง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ผูปฏิบัติงานไดรับความ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

๙ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต

เพ่ือเปนเฝาระวังและปองกันภัยท่ี
อาจเกิดข้ึนบนทองถนนและเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ชวงวันหยุดเทศกาลตอเน่ือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ทางาม สํานักปลดั ประชาชนท่ัวไปไดรับความ
สะดวกในการเดินทางในชวง
วันหยุดเทศกาล

ภาคผนวก ฌ



ภาคผนวก ฌ











ศูนยอํานวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลทางาม

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
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