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บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ไ ส ห ม า ก  ตั้ ง อ ยู ท่ี  ห มู ท่ี  5  อํ า เ ภ อ เ ชี ย ร ใ ห ญ                     

จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนท่ีประมาณ 24.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,228 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับ
พ้ืนท่ีตางๆ ดังนี ้

        ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลบางตะพง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        ทิศใต  ติดตอกับตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        ทิศตะวันออก ติดตอกับแมน้ํา (ปากพนัง – ชะอวด) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลเชียรใหญ และตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง  
            จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก แบงเขตการปกครองออกเปน 11 หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน กํานัน / ผูใหญบาน 

1 บานไสหมาก นายทรงพล  สุขแกว 
2 บานทาบทอง นายสมพงศ  เดชนุน 
3 บานคลองทราย นายแฉลม  จิตจํานงค 
4 บานทาน้ํานอง นางสุทิษา  เครือสาย 
5 บานสระกํา นายพิชาญ  จันทสุวรรณ 
6 บานหวาใหญ นายสาคร  ทองปาน 
7 บานชองขาด นายธานี  โชติทอง 
8 บานเกาะตาชาย นายวิเชียร  ทองแกว 
9 บานหนองยาว นายไสว  รัตนถาวร 

10 บานควายตอหัว นายวิมล   มากสังข   )กํานัน(  
11 บานบางตะพงค นายยุทธณา  คําเพ็ง 

 ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 4,390 คน 

จําแนกเปนเพศชาย 2,218 คน 
    เพศหญิง 2,172 คน 

จํานวนครัวเรือน 1,359 ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ - คน 
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ 99 
ขอมูล ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                

    (ท่ีมา : ขอมูลทะเบียนราษฎรขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตาํบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๒ 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ปลูกปาลมน้ํามัน ประมาณ            

รอยละ 14.64 (จํานวน 199 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 2,175.30 ไร) รองลงมาไดแก การปลูกขาว ประมาณ          
รอยละ 9.27 (จํานวน 126 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 1,666.03 ไร) และปลูกผัก ประมาณรอยละ 5.07             
(จํานวน 69 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก 344.46 ) เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับ   การเพาะปลูกและ           
เลี้ยงสัตว เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว /ตอ ป ประมาณ  23,000  บาท  
            ท่ีมา : สํานักงานเกษตรอําเภอเชียรใหญ ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญสามารถเดินทางติดตอกัน

ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ เทศบาลเชียรใหญ และอําเภอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทาง
ไดทางรถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข 4094 และทางเรือ ผานเสนทางแมน้ําปากพนัง - ชะอวด 
  ๑.๑.6 แหลงแมน้ําลําคลอง 

         องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ี ราบลุม  มีแมน้ํา
สําคัญไหลผาน ไดแก แมน้ําปากพนัง – ชะอวด ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน ตั้งแตหมูท่ี 11 ,2,3,4 

     คลองทราย ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 3,4,5 
     คลองบางตะพง ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 8,9,10,11 
     คลองปาเขบางจันทร ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน หมูท่ี 6,7 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก สวนใหญเกิดภัย
จาก ภัยแลงและอุทกภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก พ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีน้ําทวมขัง มีแหลงน้ําไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในการใชทําการเกษตร ท้ัง 11 หมูบาน และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมี
ผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายแตไมไดรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสราง

ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้      
 (1) อุทกภัย                                                                                                             
ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที/่ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)คน(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕๕ - - - - - - - 
๒๕๕๖ 1 1-11 1,200 - - - 167,850 
๒๕๕๗ - - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - - 
๒๕๕๙ 1 1-11 1,400 - - - 81,000 
รวม 2 11 2,600 - - - 248,850 

  ท่ีมา : 1. คํารองของผูประสบภัยจากกองชาง   2. ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณจากกองคลัง  
      ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ .ศ  2559 
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   (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

 

ท่ีมา : 1. คํารองของผูประสบภัยจากกองชาง อบต.ไสหมาก 
    2. ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณจากกองคลัง อบต.ไสหมาก 
   (ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ .ศ  2559) 

   (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

พ.ศ. 

จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย )ไร(  

จํานวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

๒๕๕๕ - - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - - 

๒๕๕๗ 1 1-11 - 11,000 - 1,619,206 

๒๕๕๘ 1 1-11 275 5,000 - 317,104 

๒๕๕๙ 1 1-5,9,10,11 209 - - 73,319.40 

รวม 3 11 484 16,000 - 2,009,629.40 
ท่ีมา : 1. คํารองของผูประสบภัยจากกองชาง อบต.ไสหมาก 
    2. ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณจากกองคลัง อบต.ไสหมาก 
   (ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ .ศ  2559) 

 

 

 

 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 
(หมูที่ /ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ

เสียหาย (ลานบาท) 
จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน 

)หลัง(  
๒๕๕๕ - - - - - 

๒๕๕๖ 5 1-11 - 18 10,322 

๒๕๕๗ 2 1-11 - 6 8,184 

๒๕๕๘ 3 1-11 - 10 14,965 

๒๕๕๙ 2 1-11 - 27 22,172 

รวม 12 11 - 61 55,643 
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  (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมูที/่ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕๕ - - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
รวม - - - - - - 

ท่ีมา : 1. คํารองของผูประสบภัยจากกองชาง อบต.ไสหมาก 
    2. ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณจากกองคลัง อบต.ไสหมาก 
   (ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ .ศ  2559) 

  (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ี

เกิดเหตุ 
(ครั้ง) 

สถานท่ีเกิดเหตุ 
ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 
(ลานบาท) จํานวน

ผูเสียชีวิต (คน) 
จํานวนผูบาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๕ - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - 

๒๕๕๗ 1 
ถนนเชียรใหญ –             
ปากพนัง ม.11 ต.ไสหมาก 
อ.เชียรใหญ 

- 1 100,000 บาท 

๒๕๕๘ 2 

1. ถนนเชียรใหญ –             
ปากพนัง ม.5 ต.ไสหมาก  
อ.เชียรใหญ 

- 1 150,000 บาท 

2. ถนนเชียรใหญ –             
ปากพนัง ม.5 ต.ไสหมาก  
อ.เชียรใหญ 

- 1 100,000 บาท 

๒๕๕๙ 1 
ถนนเชียรใหญ –             
ปากพนัง ม.5 ต.ไสหมาก  
อ.เชียรใหญ 

 1 50,000 บาท 

รวม 4 -  4 400,000 บาท 

ท่ีมา. ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียรใหญ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
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๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต
ฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี้ 
 

การจัดลําดับความเส่ียงภัย  
ตารางท่ี ๑-๖  :  ลําดับความเส่ียงภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
 

 

ลําดับ    
ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแลง ฝนท้ิงชวง น้ําในแมน้ําปากพนัง – ชะอวด ลดนอยลง 
2 อุทกภัยและดินโคลนถลม น้ําทวม/น้ําลนตลิ่ง 
3 วาตภัย ลมกรรโชกแรง 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจําในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัย 
ภัยแลง วาตภัย นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการ
คาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาล
ตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 

ปฏิทินสาธารณภัย  
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
  เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา องคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี ้
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

แลง 
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อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

 
หมายเหตุ : องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เฝาระวังตลอดท้ังป 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดข้ึน 
อุบัติเหต ุหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

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

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เ ม่ือเ กิดหรือคาดว าจะเ กิดสาธารณภัย ข้ึน ใน พ้ืน ท่ี  องคการบริหารสวนตํ าบลไสหมาก                  
นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก 
มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตามสถานการณท่ี
เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอ ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 
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    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยใหทองถ่ิน 
ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนําไปสูการพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ัง
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” 
(Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ จัดการกับ
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน ความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การ
จัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมี
ผลกระทบนอยท่ีสุด 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบภัย
ใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม 
โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซอมสราง 
(reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึง
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตํ าบลไสหมาก                
พ.ศ. 2560 ฉบับนี ้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความ
พรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ัง มีภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทําให
ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมในชุมชน 
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      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก มีท่ีมา
จาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจําป องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก (โครงการท่ีใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ
           (๑) องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและข้ันตอนของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในการจัดการให มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพ่ือใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

         (๒) องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตั้ งงบกลาง ให เพียงพอตอการเผชิญเหต ุ                
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
           องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก นําเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีได เตรียมไว              
ไปใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ท้ังนี้ หาก
งบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความจําเปน
เรงดวนท่ีตองใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อบต.ไสหมาก 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืน ท่ี ยั ง ไมม ี
ความจําเปนไปต้ังเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน องคการบริหารสวนตําบลไส
หมาก จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบาย
แผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
ดวย 

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

ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทาง

ปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาท่ีจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอผูวาราชการ

จังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ
          (๑) กองบัญชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหนาท่ีบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ  โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผู
บัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ
กรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปน
ผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม ในการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ รวมถึง
วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็นตอผูบัญชาการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการ
รับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกําลังในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ              
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละ
ระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณและแจงเตือน 
พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจยกระดับในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย             
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งในศูนย
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปนการจัดการ              
สาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

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

สาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

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

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยใหสอดคลอง
กับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เ ม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามท่ีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

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

ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

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

เหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาให
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีและแผนการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด และผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. 
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 

              (๖.๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./กอปภ.
ทม./กอปภ.ทต.) 
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 ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลไสหมาก ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเชียรใหญ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับ การรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล
ไสหมาก เปนผูอํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด           
สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหาร
สวนตําบลเชียรใหญ หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน ข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผู
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง
ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
จัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหรายงานผูอํานวยการอําเภอในเขตพ้ืนท่ี (นายอําเภอเชียรใหญ) ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยได
โดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ  )กอปภ.อ(.  

ผูอํานวยการอําเภอ 
)นายอําเภอ(  

 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด )กอปภ.จ(.  

ผูอํานวยการจังหวัด 
)ผูวาราชการจังหวัด(  

รองผูอํานวยการจังหวัด 
)นายกองคการบริหารสวนจังหวัด(  

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ )บกปภ.ช(.  

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
)รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบล  )กอปภ.อบต(.  

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
)นายกองคการบริหารสวนตําบล(  

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(  

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา  )กอปภ.เมืองพัทยา(  

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
)นายกเมืองพัทยา(  

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
)ปลัดเมืองพัทยา(  

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

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
)นายกเทศมนตรี(  

ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน 
)ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง )กอปภ.ก(.  

ผูอํานวยการกลาง  
)อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผูอํานวยการเขต(  
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด 
สาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 
 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตําบลไสหมาก จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เพ่ือทําหนาท่ีจัดการ              
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากใน
กรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับการสนับสนุนจากกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ 

 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน
สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก และ              
สาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) รายงาน
ผูอํานวยการอําเภอ พรอมท้ังประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลตําบลเชียรใหญ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) ใหสนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) 

 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ (เทศบาลตําบลเชียรใหญ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียง) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก) ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.3 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก               

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่งการ 
รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบล                
ไสหมาก (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล  ในจังหวัด
จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตําบลไสหมากและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมกับ
องคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผู ท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง                    
แจงหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตําบลไสหมากหรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให
รายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ ประสาน
หนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ังลําเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยัง               
ท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

 

ตารางท่ี ๒ – ๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี                                         
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

 

ลําดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 
และองคการสาธารณกุศล 

โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1 กลุมชุมชนบานหวาใหญ 083-6918656 นายสาคร  ทองปาน 
2 วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพยบานทาบทอง 081-9790761 นายจรูญ  ทนุรัตน 
3 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 075-354216 นายสมศักดิ์  คงแปน 
4 โรงเรียนวัดคงคาวดีศึกษา 091-8261605 นาย ป.เศก  ประจง 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมากฉบับนี ้
มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางในการดําเนินงานดาน
การปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
        ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของ
สาธารณภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความ
เปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหา โดยมีเปาหมายในการลด
ความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหาย   ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเส่ียง 
           ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ไดแก ภัย ความลอแหลม 
ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี ้
 

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

  การวิเคราะหความเสี ่ยง,  การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง 
กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการ
เปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของ
ชุมชนท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยท่ีอาจนํามาซ่ึง
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

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

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําใหชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจาก
ความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และอาจเปน
ปจจัยท่ีทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือความสามารถ
ท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
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๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก           
ข้ันท่ี ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต ข้ันท่ี 
๒ การประเมินภัย ข้ันท่ี ๓ การประเมินความลอแหลม ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ ข้ันท่ี ๕ การ
วิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันท่ี ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความ
เสี่ยง ข้ันท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
           ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จัดทีม
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัย และ
เปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการ
ในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกําจัดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแกไข
ปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ                     
(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
        ท้ังนี้ ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณีแผนดินไหว 
พายุโซนรอน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 

ตารางท่ี ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณีเกิดพายุโซนรอน 
อุทกภัย ภัยแลง  
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเส่ียง 

พายุโซนรอน 
และอุทกภัย 

 

ยายชุมชนท่ีสุมเสี่ยง
ออกหางจากชายฝง
และเสนทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ี
ต่ําซ่ึงเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

กอสรางแนวกําบัง
ลมหรือใชพ้ืนท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
กอสรางคันดินหรือ
เข่ือนหรือกําแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เปน
แนวก้ันน้ํา        
ยกอาคารใหบริเวณ
เสี่ยงตอน้ําทวม   
อยูเหนือระดับน้ํา  
ท่ีคาดการณไว ใช
แนวกําบังธรรมชาติ 
เชน ปาชายเลน 
วางแผนท่ีดิน เปนตน 
 

การเฝาระวัง     
การพยากรณ    
การเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับ
พายุไตฝุน        
การเตือนภัยน้ําทวม
ลวงหนา         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาท่ีหลบพายุ
ไตฝุนและกําหนด
ศูนยอพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซอม
ซอมสราง หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชนสําหรับ
การซอมสราง
โครงการรับซ้ือบาน
ในพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง 
 

ภัยแลง จัดการวางแผนการ
ใชน้ําท่ีดี เชน 
ในชวงฤดูฝนตก 
ควรเตรียมภาชนะ 

การขุดลอกคู คลอง 
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช
ในการทํา
การเกษตรของ

การเฝาระวังและ
เตรียมความพรอม
ในการจัดหาเครื่อง
สูบน้ําไวใชสูบน้ํา

ประกันความเสี่ยง
ภัยแลง ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
กองทุนออมทรัพย
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกัน/
หลีกเล่ียง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเส่ียง 

บอ หรืออางเก็บน้ํา
เพ่ือรวบรวมน้ําฝน
ไวใชในยามขาด
แคลน การใชน้ํา
อยางประหยัด 

เกษตรกร การขุด
เจาะบอบาดาลเพ่ือ
ใชประชาชนมีน้ําใช
ตลอดท้ังป การ
รณรงคใหเกษตรกร
ใชน้ําอยางประหยัด 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
เกษตรกร 

ของชุมชนสําหรับ
การทําการเกษตร 
 

 

 ๓.๓ พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึงพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก            
สาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ รูรับ ปรับตัว
ในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดจากผล
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ีสามารถ
คาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบล            
ไสหมาก ซ่ึงมีหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และปจจัยท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตางๆ ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ                               
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด

ความเสี่ยงจาก             
สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      ปาน
กลาง 

เสี่ยงตํ่า 

อุทกภัย หมูท่ี 
1,2,3,4,10,11 

หมูท่ี 6,7,8,9 หมูท่ี 5 เปนท่ีราบลุม ทางนํ้าไหลผาน 
การระบายนํ้าไมทัน 

โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก           
คู คลอง ระบายนํ้า 

ภัยแลง หมูท่ี 5,6,7,8 หมูท่ี 9,10 หมูท่ี 
1,2,3,4,11 

แหลงกักเก็บนํ้าไมเพียงพอ โครงการขุดลอกคู คลอง 
สงนํ้า กอสรางแหลงกัก
เ ก็บ นํ้าให เ พียงพอตอ
ความตองการ 

วาตภัย หมูท่ี 1,11 หมูท่ี 
2,3,4,9,10 

หมูท่ี 
5,6,7,8 

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป      
อยู ภายใต อิทธิพลของลม
มรสุม 

ติดตามสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ชวงฤดูมรสุม 

สารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

หมูท่ี 7,5 หมูท่ี 
2,3,8,9,11 

หมูท่ี 
1,4,6,10 

มีการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช 

มีแผนปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาภัยจาก
ส า ร เ ค มี แ ล ะ วั ต ถุ
อันตรายของ อปท. 
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การวิเคราะหและประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย  

 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

อุทกภัย หมูท่ี
1,2,3,4,10,11 

หมูท่ี
6,7,8,9 

หมูท่ี 5 - เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ํา
หลายสายพ้ืนท่ีเสี่ยงบางจุด
ไม มีพนังหรือเข่ือนก้ันตลิ่ ง 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ พ้ื น ท่ี ห มู ท่ี
1,2,3,4,10 
- ประชาชนสวนใหญปลูก
บานพักอาศัยติดริมแมน้ํา 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ี หมูท่ี 
1,2,3,4,11 
- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีหมูท่ี 1-11 

- ขุดลอกแหลงน้ํ า
เปนประจําทุกป 
- ชุ มชน/ห มู บ า น                        
มีการฝกการปองกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัยเปนประจํา 
- ส นั บ ส นุ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ ห มี
มาตรฐานไดอยาง
เพียงพอและรวดเร็ว 

ภัยแลง หมูท่ี 5,6,7,8 หมูท่ี 9,10 หมูท่ี 
1,2,3,4,11 

- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทาง
เกษตร เกษตรกรจึงมีความ
ตองการใชน้ํา ในปริมาณมาก
และตอเนื่องท้ังป โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีหมูท่ี  
- แ ห ล ง กั ก เ ก็ บ น้ํ า เ พ่ื อ
การเกษตร  รวมท้ังแมน้ําลํา
คลองตื้นเขิน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
หมูท่ี 5,6,7,8 
 

- มีเข่ือนหรือแหลง
น้ํ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ชลประทานท่ีดี 
- ขุดลอกแหลงน้ํ า
เดิมเพ่ือกักเก็บน้ําไว
ใชใน ฤดูแลง 
- มีการรณรงคใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยาย
พ้ืนท่ีปา เชน การ
ปลูกปา 

วาตภัย หมูท่ี 1,11 หมูท่ี
2,3,4,9,10 

หมูท่ี 
5,6,7,8 

- ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ อ า ก า ศ
โดยท่ัวไปอยูภายใตอิทธิพล
ของลมมรสุม โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีหมูท่ี 1,11 
- บุคลกรท่ีมีความรูดาน             
สาธารณภัยไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-11 
 
 
 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ชวงฤดู
มรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรท่ีเปนกลุม 
เปาหมายให
ครบถวน 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทําใหเกิด      
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย 

 

เส่ียงสูง เส่ียง        
ปานกลาง 

เส่ียงต่ํา 

- อาคารบานเรือนและ
สภาพแวดลอมขาดการบํารุง
ดูแลรักษาใหเกิดความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู
ท่ี 1,11 

 
- มีการปรับปรุงและ
ซ อมแซมสิ่ ง ป ลู ก
ส ร า ง ต า ง ๆ  ใ ห มี
สภาพม่ันคงแข็งแรง 
สามารถทนตอลม
พายุได 

อัคคีภัย หมูท่ี 5,6,7,8 หมูท่ี 9,10 หมูท่ี 
1,2,3,4,11 

- ป ร ะ ช า ช น ข า ด ค ว า ม
ตระหนักในการดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการใชไฟฟา 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-11 
- ป ร ะ ช า ช น ไ ม ท ร า บ ถึ ง
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเม่ือ
เกิดอัคคีภัยข้ึน โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีหมูท่ี 1-11 

- มี ก า ร อ บ ร ม ใ ห
ความรูความเขาใจ
ในเรื่องอัคคีภัย 
- มี ก า ร ฝ ก ก า ร
ปองกันและบรรเทา
ส า ธ า รณภั ย ด า น
อัคคีภัยเปนประจํา
ทุกป และใหความรู
เก่ียวกับอัคคีภัยแก
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมูท่ี 7,5 หมูท่ี 
2,3,8,9,11 

หมูท่ี 
1,4,6,10 

- มีการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชในนาขาว           
ในแปลงพืชผัก  

- มีแผนปฏิบัติการ
ปอง กันและแก ไข
ป ญ ห า ภั ย จ า ก
สาร เค มีและวั ต ถุ
อันตรายของ อปท. 
- มี ก า ร ฝ ก ก า ร
ปองกันและบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย เ พ่ื อ
ปอง กันและแก ไข
ปญหาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา) ตามภาคผนวก ญ 
 

      ๓.๔ แนวทางปฏิบัตใินการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก มีพ้ืนท่ีสาธารณภัยท่ีสงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก 
ภัยแลง อุทกภัย จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง 
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   องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยแลว และไดจัดสราง โรงสูบน้ํา เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกําลังบํารุง การขุดลอกคูคลอง เพ่ือใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี กับหนวยงาน
ภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยตางๆ ท่ี
เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลสถิติ
ภัย และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทางการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือชุมชน 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย โดย องคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง ในการ

ปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ 
กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง กอนท่ีหนวยงานภายนอก
จะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองาน
เจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและ

บุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวาง
ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝกการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความ
จําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
ไสหมาก จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมท้ังประสานการ
ปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ และ
การแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป และหนวยงาน           
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ท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมินแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ ถึงระยะเวลา 
ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและความสับสนใน
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจง
ขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีแนวโนม
การเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย รวมท้ัง
ทําหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลไสหมาก แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับ และ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล               
ไสหมาก มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนท่ีรองรับการ
อพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกําหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน การกําหนดเสนทาง
อพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น้ํามัน
เชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    กองอํานวยการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล                 
ไสหมาก มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจําเปน 
                  (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอํานวยการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล               
ไสหมาก จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/หมูบาน ท่ีมี
ความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 
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    (๖.๑) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือลด
ผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได เม่ือเกิด 
สาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ในสถานการณ
เม่ือเกิดภัยตางๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจากสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ ไมสามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจของหนวยงานหรือองคกรในชวง
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หาก
หนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแตในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงาน
หรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณ
ฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไว
ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความ
ตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจากอุทกภัย/
อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู
ชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณ
ภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญา
ทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัว
จากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของ
ชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน เพ่ือวิเคราะห
ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  แผนลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชน 
                 (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
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                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด สาธารณ
ภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็งและ
อยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก สาธารณ
ภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ํา เปนตน 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 
 

    ๓.๕ การแจงเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหเฝา

ระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัย เพ่ือสงขอมูล
แจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
          เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงไป

ยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก แจงเตือนภัยลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย           
ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 
          (๑) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ํากวา ๗๒ 
ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

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

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจากกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

          (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
      (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

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

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
          แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี ้
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 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยูแตใน
สถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 

 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ีกําลัง
ควบคุมสถานการณใหอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย และปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม               
ท่ีสถานการณจะรุนแรงมากข้ึน ใหจัดเตรียมความพรอม รับสถานการณ 
และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตามขอมูล
ขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูลขาวสาร
เปนประจํา 

 

๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ขอมูล /ความตองการ  

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 

           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จัดชุดเฝา
ระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจงการเตือนภัย 
เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัต ิดังนี้ 
            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสานกํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง และติดตาม

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา     การแจงเตือนภัย 

   การรับมือ 
    และอพยพ 

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

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

  จัดต้ังศูนย ปฏบิัติการ   
  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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สถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกันและบรรเทา               
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ทางโทรศัพทหมายเลข 075 - 386218 โทรศัพทสายดวนหมายเลข             
081-8959162 (นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก)  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
เชียรใหญ หมายเลขโทรศัพท 075-386406 และจังหวัดทาง หมายเลขโทรศัพท 075-341063 ตามแบบรายงาน
เหตุดวนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี 162.125/150.850 MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข                   
075-386065 (นายอําเภอเชียรใหญ) 075-356142 (ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
  เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ 
เพ่ือทําหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติพรอมท้ังประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน 
หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตาม ขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเชียรใหญ และ/หรือ กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  ๔ .๑ . ๑  โ ค ร งส ร า งขอ งศ ูน ย ปฏ ิบ ัต ิก า รฉ ุก เ ฉ ิน  องคการบริหารสวนตํ าบลไสหมาก                
แบงออกเปน ๓ สวน ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณภัย โดยยึด
หลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- 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 งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
มีดังนี้ 

(1)  คณะท่ีปรึกษา/ผู เ ช่ี ยวชาญ  มีหน า ท่ี  ให ขอ เสนอแนะ คําแนะนํ า  ข อ มูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูอํานวยการ
ทองถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทยและ
สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี 
สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
    (4) สวนอํานวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ แจงเตือน
ภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐานดําเนินการ พรอมท้ังให
การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก/
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ฯลฯ  
    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสั งคม พลั งงาน บริหารจัดการศูนย พักพิงชั่ วคราว พ้ืนฟู พ้ืน ท่ีประสบภัย ฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและการ
บัญช ีและการรับบริจาค ฯลฯ 
    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ                   
ท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณและ
ความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพ้ืนท่ี 
  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก  
(เขตพ้ืนท่ี อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนท่ีจังหวัด) ดังนั้น เม่ือผูอํานวยการ
จังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นในฐานะผูอํานวยการ
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการ                 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- กองชาง 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1-11 
- สมาชิกสภา อบต. ไสหมาก 
- อาสาสมัครตางๆ  อปพร. ,

ตํารวจบาน ,อสม. 
- ผูนําชุมชน 

 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- นายก อบต. ไสหมาก 
- ปลัด อบต. ไสหมาก 
- สํานักปลัดอบต. ไสหมาก 
- ผูใหญบานหมูท่ี 6 
- สมาชิกสภา อบต. ไสหมาก 
- อาสาสมัครตางๆ  อปพร. ,

ตํารวจบาน ,อสม. 
- ผูนําชุมชน 

- รองนายก คนท่ี 2 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี 1-11 
- สมาชิกสภา อบต. ไสหมาก 
- อาสาสมัครตางๆ  อปพร. ,

ตํารวจบาน ,อสม. 
- ผูนําชุมชน 
 

- สํานักปลัด อบต.  
- กํานัน,ผูใหญบาน 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเชียรใหญ 

- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด และผูอํานวยการ
อําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          (๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
จากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจง
ผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ใหเปน
หนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น  ท่ีจะสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
          (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยูมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีประสบสาธารณ
ภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
      ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน ภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และ            
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย แกผูใด ใหเปนอํานาจของ                
ผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขต
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี 
“คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.) มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิง
อําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจาก
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอําเภอหรือ ก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนผูสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด           
โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบและกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหาย
ดังกลาวขางตน 
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 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ีเจา
พนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย 
กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัต ิ
       (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิ บัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 
และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ช่ัวโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
สืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูลการให
ความชวยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิ บัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ช่ัวโมง ข้ึนไป (หลัง ๓ วัน 
ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
               องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยาง
เปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใชแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณ สาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ
ถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบรายงานเหตุดวน
สาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
 (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
           (๒.๑) นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
           (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม 
           (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานท่ี สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล ใหศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมากทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 
      (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว ตอผู
อยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
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    (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
            (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
      องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติรับผิดชอบใน
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตําบลไสหมาก มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับ
ผลกระทบจํานวนมาก และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
ไสหมาก เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลไส
หมาก จะรับขอสั่งการจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกําหนดรูปแบบ
องคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตามตารางท่ี ๔-๑  
 

ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อําเภอ/เทศบาล     

เขาควบคุมสถานการณ) 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
- กอปภ.ทน.  -  แหง 
- กอปภ.ทม.  -  แหง 
- กอปภ.ทต. 1  แหง 
กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.) จํานวน 1 แหง 

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ   
  (ศบก.อ.) จํานวน 1 แหง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผูอํานวยการ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 

ผูอํานวยการ
อําเภอ 

  
 

     (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
           - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเขา
พ้ืนท่ีประสบภัย 
           - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย กูชีพ
กูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย 
           - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
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ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอํานวยการ นายก อบต.ไสหมาก 
081-8959162 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเ พ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล               
ไสหมาก และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบ
เพ่ือจะไดเสนอ  ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศ
เขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ 
ตอไป จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ สํานักงานปลัด 
เจาพนักงานธุรการฯ 
083-5699830 

๓ ออกสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสํารวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ กํานัน/ผูใหญบาน 
089-2879845 

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

สวนอํานวยการ ปลัด อบต.ไสหมาก 
081-0776954 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอํานวยการ ปลัด อบต.ไสหมาก 
081-0776954 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัต ิ       
ของประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณ
ภัย จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 
 

สวนอํานวยการ กํานัน/ผูใหญบาน 
089-2879845 
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(ระบุเบอรโทรศัพท) 

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

สวนปฏิบัติการ กองชาง 
084-8415329 

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

สวนอํานวยการ นายก อบต.ไสหมาก 
081-8959162 

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

สวนสนับสนุน กองคลัง 
085-7810647 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเปน....3....โซน ประกอบดวย      
      โซนท่ี ๑ ประกอบดวย หมู....1,2,3,4.....มีผูใหญบานหมู....1......
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๒ ประกอบดวย หมู.....5,6,7..... มีผูใหญบานหมู......6..... 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี 
      โซนท่ี ๓ ประกอบดวย หมู.....8,9,10,11..... มีกํานันตําบลไสหมาก. 
รับผิดชอบพ้ืนท่ี   
 

สวนอํานวยการ นายก อบต.ไสหมาก 
081-8959162 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว 

สวนปฏิบัติการ รองนายก อบต. 
นายไกรศร 
อินทนุพัฒน           
093-5824457 

 ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน        
เขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัต ิรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ
ในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 
 
 

สวนปฏิบัติการ รองนายก อบต. 
นายไกรศร 
อินทนุพัฒน             
093-5824457 
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ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

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

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 
 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 

ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  

ในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  

ท่ีจําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ

สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมท้ังลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญ
ในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกําหนด

สวนปฏิบัติการ กองชาง 
084-8415329 
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มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ท่ีจําเปนมายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาท่ีตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ช่ัวโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
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๑๓ ปกปองสถานท่ีสําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล
บานทาบทอง 
081-9790761 
บานชองขาด 
087-2705251 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  
 

สวนสนับสนุน รองนายก                         
(นางอรัญญา            
ศรีมาลานนท)                         
085-7902070 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน กํานัน/ผูใหญบาน 
089-2879845 

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

สวนอํานวยการ ปลัด อบต.ไสหมาก 
081-0776954 

๑๗ จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  ศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

สํานักปลัด อบต. 
เจาพนักงานธุรการฯ 
089-5351139 

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

สวนปฏิบัติการ กองชาง 
084-8415329 
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ลําดับ
ท่ี 

การปฏิบัต ิ สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๙ เม่ือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผู อํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอํานวยการ ปลัด อบต.ไสหมาก 
081-0776954 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ 
  เม่ือไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูท่ีอยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ กองชาง 
084-8415329 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอ ใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล
เชียรใหญ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

สวนอํานวยการ ปลัด อบต.ไสหมาก 
081-0776954 

   ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
มอบหมายให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนผูกํากับดูแลสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
กิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนผูควบคุมดูแล
การใชงานภายในองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสาร
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืนไดตามปกติโดยเร็ว
อยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
           (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
       หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก อําเภอเชียรใหญหมายเลข
โทรศัพท 075-386406 โทรสาร 075-386406 
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        ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน นามเรียก
ขาน 

ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 

1 เทศบาลตําบลเชียร
ใหญ 

ศูนยนาวา 162.550 MHz 
 

075-386038 075-386038 - 

2 โรงพยาบาลเชียรใหญ - 155.725  MHz 
 

075-489084 075-489084 - 

3 สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเชียรใหญ 

- 152.2850  MHz 
 

075-386122 075-386122 - 

4 มูลนิธิประชารวมใจ - 168.475  MHz 081-9785002 - - 

5 ก อ ง อํ า น ว ย ก า ร
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจั งห วัด
นครศรีธรรมราช 

- 162.125/150.850 

MHz 

075-341063 075-341063 - 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

โทรศัพท 081-9790761 
โทรสาร 087-2705251                

สายดวน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
โทรศัพท 075 - 386406 
โทรสาร 075 - 386406 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

ไสหมาก 
โทรศัพท /โทรสาร  075-386218 

ความถี่วิทยุ   -   MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขา ปากพนัง 

โทรศัพท 075-443112 
 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบล
เชียรใหญ 
โทรศัพท  

องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธปิระชารวมใจ 

โทรศัพท 081-9785002 
 

กองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 075-341063 
 โทรสาร  075-341063 

 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอย เชียรใหญ 

โทรศัพท 075-362260 
 

สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเชียรใหญ 

โทรศัพท              
075-386218 
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    ๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกําหนดไว เชน โทรทัศน วิทยุ หอ
กระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลดความตื่นตระหนก โดย
มอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู
ภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ   ท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ การกลั่นกรอง และ
รับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูล
ขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ 
ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปน
ตน 
       ๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ีบอก
ถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนท่ีการ
ปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมีการอพยพหรือไม 
รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวาสถานการณภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการของศูนย
บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  แจงขอมูล
ขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชไดใหใช
สัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 
  ๔.๗ การอพยพ 
       เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นจะเปน
อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผูบัญชาการ 
ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจากพ้ืนท่ีอยางเปน
ระเบียบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกองกําลังเจาหนาท่ีเขารักษา
ความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก กําหนดให นายก 
อบต. องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและควบคุม
การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในฐานะผูชวยผูอํานวยการ
ทองถ่ิน เปนผูชวย 
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           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานเปนผู
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา องคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายก
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท 081-8959162 
       ๔.๗.๒ เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ  การ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม เทาท่ี
จําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปดบานเรือนใหมิดชิดท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือผูนํา
หมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและจัดแบงประเภท
ของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุม
เปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ทําความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 
           (๓) จัดให มีการลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือตรวจสอบจํานวนผูอพยพท่ียังติดคาง           
อยูภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
           (๔) จัดพ้ืนท่ีอพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผูอพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ แตถา
สถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจไดภายหลังเสร็จ
สิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให ผูอพยพเกิดความกังวลตอความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวก
ดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ 
จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องจากสื่อ
ทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพ่ือใหผูอพยพ
คลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก           
จะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหาย ท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
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         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลความ
ตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจําเปนทุกๆ ดาน ท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดลอม ลําดับความสําคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที เม่ือภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัย 
เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ ท่ีจะตอง
ใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญ ในแตละสาขาดําเนินการประเมินความ
เสียหายและความตองการในแตละดาน 
    เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล ท่ีไดมาทํา
การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุปเสนอ
ผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  รวมถึงการขอรับความตองการ
ความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
    ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะ
ท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
พิจารณาเห็นวา มีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให
ดําเนินการ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ           
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนยรับ
บริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 
       ๔.๙.๒  องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนด
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาคและวิธีแจกจายเงินและ
สิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  ในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 
โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของบริจาคเอง 
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    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
    การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง ใหไดผลดี 
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
    (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔-๓ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสําหรับทําเลท่ีตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 
การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 
สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว           
  โดยไมจําเปน 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

      

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิงชั่วคราว และ
ประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ัง
ประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการ
ศูนยพักพิงชั่วคราว 
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         แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราวอบต.ไสหมาก 
 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมท้ัง
ตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสูภาวะปกติแลว ให
ผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
       (๒) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ ตามลําดับ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบ
เพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป                                                                  
   (๓) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลไสหมากใหสงมอบ
ภารกิจท่ีตองดําเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชท่ี
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
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. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทําหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณี ท่ีผูประสบภัยตองการความ
ชวยเหลือ 
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    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือ
ผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจงจุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยเดิม พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
    ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก แบงประเภทของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน พรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ี
รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวลวงหนา โดยการดําเนินการ
อพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบรกิารประชาชนไดตามปกติ                                                                                                                             
    ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตราท่ีเก่ียวของ
กับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพ้ืนท่ีใด ใหผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นมีหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นและผูอํานวยการจังหวัดทราบ
ทันที 
         ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
         (๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการปองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุวา เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหงพ้ืนท่ี
ใดใหเปนหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นท่ีจะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
         หากสถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ีมีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอการรับมือให
ผูอํานวยการทองถ่ินแจงกองอํานวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัยเปนระดับ ๒ โดยใชเกณฑหรือ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จํานวนผูท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผูท่ีไดรับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการขยายตัว
ของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณยานพาหนะ 
และอุปกรณพิเศษตางๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการทองถ่ิน 

         ท้ังนี้ ใหใชเกณฑเง่ือนไขทางดานพ้ืนท่ี/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดานทรัพยากร และ
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกันเปนเกณฑในการยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของ
ชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  (Build Back Better 
and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) 
โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวยในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอม
สราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดํารงชีวิตกลับเขาสูภาวะปกติ 
โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมีสวนรวม
ในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณตอง
สูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 

แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
   

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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  ในอดีตท่ีผานมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองตอการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู) ซ่ึงสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวัน
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการ
สาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Management : DRM) ใหความสําคัญกับการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการ
เผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว ยังจะสงผลท่ีดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย เนนการฟนฟูท่ี
ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม ตามแผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองตน 
             กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก สํารวจความ
ตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบ
จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโต
สถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดาน
อาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความ
เสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน
ตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การชวยเหลือ
จากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ หรือ
ความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัยควรสํารวจ
ขอมูลดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให
คํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
เปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
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         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล                
ไสหมาก จัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 
และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยังกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ เพศ         
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
       ๑.  แจง ใหชุมชนและหมูบ าน สํ ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ                     

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลใน
การฟนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 

       ๒. องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการเกิด             
สาธารณภัย ดังนี ้

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

จากภายนอก 
  (๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ หรือความ

ลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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 สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบ
สุขาภิบาล เปนตน 

๔. องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการความ
ชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอเชียรใหญ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การ
ใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาชวยเหลือ
ผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล การสํารวจความเสียหายจาก               
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ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ชวยเหลือผูประสบภัย 

๖. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ใหสง
เรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย จากวงเงินงบกลาง
รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามลําดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 
        เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง เพ่ือ

สนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเรงดวนหรือระยะ
สั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าข้ึนอีก การประเมิน
ความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการสาธารณะ โดยมีแนวทาง
ปฏิบตัิ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและจิตสังคมของ
ผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน 
โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานทาบทองและบานชองขาด เปนหนวยงานหลัก และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี ้

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความ

เสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชนใน

การสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซอน ในการสงเคราะห
ผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน ท่ีเสียหาย
ไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับ
การสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย ในกรณีท่ีตอง
อพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยการใหทุนการศึกษา
แกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแกบุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแลเด็ก
กําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 
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   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสูสภาพ

ปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบสถานการณ

เปนระยะๆ 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณสาธารณภัยใหกลับสูสภาพท่ีสามารถใชงานได ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะโครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใชเวลาและงบประมาณในการฟนฟู                        
ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี ้

   (๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี           
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ี
ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก         
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความเสียหาย 
ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชและแขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช 
           - ระบบไฟฟา 
    ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชและการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน

และอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ ความแข็งแรง

ของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักชลประทานท่ี 15 โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและสนับสนุน

ชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 
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           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา ไฟฟา 
ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนหนวยหลักในการฟนฟู

และเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

          (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง ซ่ึงอาจ
ใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย ใหสามารถรองรับสา
ธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน 
เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  
การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความ
แตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการประสาน ความตองการท่ียัง
ไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหาย
ใหมหรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวน
ในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะ
แกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะ
เกิดข้ึนอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรใน
การดําเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ  ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือ
ดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
ขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคลและชุมชนท่ี
ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล บานทาบทองและ บานชองขาด เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหมหรือ

พัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย หลัง
การเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ ท่ีไดรับความเสียหาย 
และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 
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       (๓) ดานส่ิงแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงานภาคเอกชนท่ี
เปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ท่ีกําหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากรและสมรรถนะ        
เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตาํบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๕๒ 
 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไปสูการปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก ไปสูการปฏิบัต ิ

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก              
สาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง              
จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ท้ัง
ภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบ ในฐานะผูอํานวยการ
ทองถ่ิน 

        เพ่ือใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละภาคสวน ซ่ึงเปน
ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก             
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักให
กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจ
ถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ    
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

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

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

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



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตาํบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๕๓ 
 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๓ มีสวนรวมกับอําเภอเชียรใหญ และจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    
พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- สนง.ปภ.สาขา 
เชียรใหญ 
- สนง.ปภ.จว. 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย ปภ. เขต 
ภาคใต 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชํานาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- สนง.ปภ.สาขา 
เชียรใหญ 
- สนง.ปภ.จว. 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย ปภ. เขต  
ภาคใต 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตาํบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๕๔ 
 

ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี 
 

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- สพป จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- สพม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก  

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ท้ังสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง
แผนและปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค ก า รบริ ห า ร
สวนตําบลไสหมาก 
- ส น ง . ป ภ . ส า ข า   
เชียรใหญ 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
นครศรีธรรมราช 
- ศู น ย  ป ภ .  เ ข ต 
ภาคใต 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของภารกิจและ
หรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติจะตองกําหนดดัชนี
การติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณฑในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้นบรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบ
กับเกณฑหรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรือ
ความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึงเปาหมายท่ีกําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยัง
สามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชน
ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล          

ไสหมาก เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ
การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการ
จังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
ตอไป 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิ
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

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

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั                   
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตาํบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๕๖ 
 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลไสหมาก ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนําสิ่งท่ีได มีการคิดคนหรือ
คนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และการบริการใหมีลักษณะ
รูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูท้ังกอน
การดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษา 
คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบล         
ไสหมาก เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญท่ีผานมาของ
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดวา ในกรณีท่ี
ขอเท็จจริงเ ก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได กําหนดไวในแผนตางๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน
ดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดมีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา 
พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให องคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดตามความเหมาะสมทุกป 
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