
 

แผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

          อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม 
 

พ.ศ. ๒๕๖1 

 



ค ำน ำ 

สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ     
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก  
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ 
(องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น    เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

                              (นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 
                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม 
            ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
            (กรกฎำคม 256๑) 

 



 

สารบัญ 
 
                     หน้า 
        บทน า               
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.สระสี่มุม      ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       2 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้้า ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้้าล้าคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวตัิการเกดิภัย        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        3 

  ๑.๓ การจดัล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.สระสี่มุม  ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าป ี      6 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัย     7 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       7 
  ๒.๒ ระดบัการจัดการสาธารณภัย      7 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรก์ารจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    8 
  ๒.๔ งบประมาณในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    9 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        9 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   9 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบตัิในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สระสี่มุม  10 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       10 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       11 
   ๒.๖ การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.สระสี่มุม (เมือ่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 14 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      1๕ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัตริ่วมกับอ้าเภอและจังหวัด     1๕ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑5 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที ่    ๑5 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑๖ 
 
 
 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบตักิ่อนเกดิภัย        ๑7 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑7 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑7 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง       ๑7 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑8 

  ๓.๓ พืน้ที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๑9 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒3 
  ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๒3 
  ๓.๔.๒ การเตรยีมความพร้อมรับสถานการณภ์ัย    ๒3 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒5 
 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒6 

   ๓.๕.๑ การแจง้เตือนล่วงหน้า      ๒6 
   ๓.๕.๒ การแจง้เตือนภัย       ๒6 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒7 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒7 
   บทที่ ๔  การปฏิบตัิขณะเกดิภัย        ๒9 
  ๔.๑ การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.สระสี่มุม    ๒9 
   ๔.๑.๑ โครงสรา้งของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.สระสี่มุม   ๒9 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.สระสีมุ่ม 30 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพืน้ที่ประสบสาธารณภัย    ๓2 
  ๔.๓ การประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิตักิรณีฉกุเฉิน  ๓3 
  ๔.๔ การจดัการในภาวะฉกุเฉิน       ๓3 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓3 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชญิเหตุ    ๓3 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       41 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัตงิานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   41 
   ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน            42 
   ๔.๖ การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉนิ    ๔3 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔3 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ๔5 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔5 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔5 
 
 
 
   



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค       ๔5 
  ๔.๑๐ การบรหิารจัดการศูนยพ์ักพงิชั่วคราว     4๖ 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณส์าธารณภัย     ๔8 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔8 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔8 
   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขา้งเคียง  ๔8 
  ๔.๑๕ การยกระดบัการจดัการสาธารณภัยจากระดบั 1 เปน็ระดับ 2   ๔9 
  บทที่ ๕   การปฏิบตัหิลงัเกดิภัย        50 
   ๕.1 การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน้  51 
   ๕.2  การฟื้นฟ ู         52 
   ๕.2.1  การฟืน้ฟูระยะสั้น       ๕3 
    ๕.2.2  การฟืน้ฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕5 
    ๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ       ๕6
 บทที่ ๖  การขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  57 
  ของ อบต.สระสี่มุม ไปสู่การปฏบิตั ิ
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  57 
   ของ อบต.สระสี่มุม  ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       59 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     60 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้าเนินการติดตามและประเมินผล  60 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       61 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  61 
   ของ อบต.สระสี่มุม 
 ภาคผนวก 

ค. บัญชีรายช่ือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  
 อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.สระสี่มุม   

ฉ.   บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ ์     
 ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

  ฌ.   แบบส้ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 

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

 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 
                      หน้า 
 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย           บทน้า 
 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  10 
       ของ อบต.สระสี่มุม 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑3 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบตัใินการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑4 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒7 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสร้างศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉิน อบต.สระสี่มุม    ๒9 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศนูย์ปฏบิตักิารฉุกเฉนิท้องถิ่น  31 
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บทน ำ 
   

   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท า
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ท าลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื ้นที ่ให้เป็นท้องถิ่นที ่ปลอดภัย โดยให้
ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การ
เผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

                          
แผนภำพที่ 1-1 : วงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม    
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณเีกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑ 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    

   ๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 6  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอ 

กําแพงแสน  จังหวัด นครปฐม  มีพ้ืนที่ประมาณ 40.75 ตร.กม. ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  25,468.75
ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังน้ี 

       ทิศเหนือ  ติดต่อกับตําบลสระพัฒนา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
    ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
   และตําบลดอนข่อย  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  1  ตําบล ได้แก่ 

24  หมู่บ้าน ได้แก่   1. บ้านสระ    หมู่ที่ 1 
  2. บ้านโคก   หมู่ที่ 2  
  3. บ้านไผ่คอย  หมู่ที่ 3 
  4. บ้านไผ่สงคราม หมู่ที่ 4 
  5. บ้านไผ่โทน  หมู่ที่ 5 
  6. บ้านเสืออีด่าง  หมู่ที่ 6 
  7. บ้านหนองเกลือ หมู่ที่ 7 
  8. บ้านดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 8 
  9. บ้านดอนใหญ่  หมู่ที่ 9 
  10. บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 
  11. บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11 
  12. บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12 
  13. บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 
  14. บ้านเกาะไผ่เถื่อน หมู่ที่ 14 
  15. บ้านหนองพังพวย  หมู่ที่ 15 
  16. บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ที่ 16 
  17. บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 17 
  18. บ้านดอนแฉลบ หมู่ที่ 18 
  19. บ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 19 
  20. บ้านดอนเล็ก หมู่ที่ 20 
  21. บ้านหนองคันรวก หมู่ที่ 21 
  22. บ้านไผ่ทอง  หมู่ที่ 22 
  23. บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23 
  24. บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒ 
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม    มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  9,๙๑๔    คน 

จําแนกเป็นเพศชาย  4,7๘๓  คน 
    เพศหญิง   5,๑๓๑  คน 

จํานวนครัวเรือน  2,651    ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ  150  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ       ร้อยละ    99  
ข้อมูล ณ วันที่ 10   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.    25๖๑                 

    (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบ
ประชากรจากทะเบียนบ้าน, ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๑) 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ประมาณร้อยละ       55

ประกอบอาชีพ  เกษตรกร  รองลงมาได้แก่ ด้าน  การประมง   ประมาณร้อยละ   40    ด้าน  การเลี้ยงสัตว์ 
ประมาณร้อยละ  10  เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ   การประมง      เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/
ต่อปี ประมาณ   79,614  บาท  
            ที่มา : (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๑) 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
         องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญสามารถเดินทาง

ติดต่อกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน และอําเภอ
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข   321  และทางเรือ 
ผ่านเส้นทางแม่นํ้า    -   
  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ําลําคลอง 

         องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนที่ ราบลุ่มมี
แม่นํ้าสําคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลอง   เจริญสุข  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ต้ังแต่หมู่ที่     1     ถึงหมู่ที่     6   
        คลอง   คลองชลประทาน  ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ต้ังแต่หมู่ที่   18 ถึงหมู่ที่ 3   

 
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ส่วนใหญ่
เกิดภัยจาก  วาตภัยและอุทกภัย  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม และโล่งแจ้ง  โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 1 บ้าน สระ  หมู่ที่ 2 บ้านโคก  หมู่ที่ 4  บ้านไผ่สงคราม  หมู่ที่ 6  บ้านเสืออีด่าง หมู่ที่ 11  บ้าน
หนองพงใหญ่  หมู่ที่ 15  บ้านหนองพังพวย  หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง  หมูที่ 22 บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 24  
บ้านเจริญสุข  ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยคร้ัง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้ังแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓ 
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ที่สําคัญที่เกิดขึ้นและ

สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

       (1) อุทกภัย 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกดิภยั (คร้ัง) 
พื้นทีป่ระสบภยั 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 
ทีป่ระสบภยั 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๗ 1 4,22 15 - - - 42,000 

๒๕๕๘ 2 1,6,12,18,19,
7,10,11,23 

62 - - - 100,000 

๒๕๕๙ 2 15,3,22 8 - - - 5,000 

๒๕๖๐ ๒ ๑,๑๕,๒๒ ๑๒ - - - ๓๕,๓๒๙ 

๒๕๖๑ ๒ ๑,๔,๗,๑๑,๑๘ ๑๖ - - - ๕๑,๒๓๕ 

รวม ๑๐ ๒๒ ๑๑๓ - - - ๒๓๓,๕๖๔ 

   (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๑) 

        (2)  วาตภัย 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกดิภยั (คร้ัง) 
พื้นทีป่ระสบภยั 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวนบ้านเรือน     
ที่เสียหายทั้งหลงั 

(หลัง) 

จํานวนบ้านเรือน     
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๘ 2 1,2,3,4,7,10,12, 
16,18,19,21,6 

- 72 830,000 

๒๕๕๙ 1 24 1 2 10,000 

๒๕๖๐ ๒ ๑,๒,๗,๒๐,๒๑ ๑ ๘ ๔๙,๖๗๒ 

๒๕๖๑ ๒ ๑,๒,๔,๖,๑๑,๑๒ ๑ ๑๒ ๖๑,๔๖๒ 

รวม ๗ ๒๔ ๓ ๙๔ 910,320 

 (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) 

      (3) ภัยแล้ง 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔ 
 

 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกดิภยั (คร้ัง) 

พื้นที่  
ประสบภยั 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จํานวนสัตว ์
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕๖ - - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - - 

รวม - - - - - - 

 (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๑) 

      (4) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกดิภยั (คร้ัง) 
พื้นทีป่ระสบภยั 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวติ 
 (คน) 

บาดเจบ็ 
(คน) 

๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 
รวม       

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๑) 

 

 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕ 
 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ังทีเ่กดิเหต ุ

(ครั้ง) 
สถานทีเ่กดิเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสยีหาย 

(ล้านบาท) 
จํานวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบ้าดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - 

๒๕๖๑ - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๑) 

 
๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

 

ลําดบั    ความ
เสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภยั 
 

 

ลักษณะของการเกดิภัย 
 

1 วาตภัย เกิดพายุลมกระโชกรุนแรง 

2 ภัยแล้ง นํ้าในแม่นํ้า แห้งขอด  ฝนทิ้งช่วง 

3 อุทกภัย ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 

4 อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๖ 
 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยคร้ังและเกิดขึ้นเป็นประจํา

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย นอกจากน้ีภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณ
ภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 

 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏทินิสาธารณภัยของ องค์การบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม จึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกดิภัย 

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             
ภัยแล้ง   ฤดู

แล้ง 
         

พายุฤดู
ร้อน 

            

อัคคภีัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบตัเิหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

 
หมายเหตุ : องค์การบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม เฝา้ระวังตลอดทั้งป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๗ 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสําคัญมากขึ้นกับ 
การดําเนินการอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภยั 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับน้ี ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดบัการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดบัการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบญัญตัปิอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๘ 
 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในฐานะผู้ อํานวยการท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐  จะเข้าดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย 
เพ่ือรายงานนายอําเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรก์ารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดยุทธศาสตร์       
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสู่การพัฒนา ที่ย่ังยืน รวมท้ังเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่างย่ังยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง 
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       
ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๙ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสําคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. 
256๑ ฉบับน้ี  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและ
ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเส่ียงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็
จะสามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมมี
ที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม (โครงการที่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีมุม จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม โดยกําหนดให้มีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

         (๒) องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ต้ังงบกลาง  ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ      
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
 (3) องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ดําเนินการสํารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม นําเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้เตรียมไว้ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง             



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐ 
 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปต้ัง
เป็นงบประมาณสําหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบรหิารสว่น
ตําบลสระสี่มุม 

 

   ๒.๕ องค์กรปฏบิตัใินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม 
         ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ในองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จะมีองค์กรที่เก่ียวข้องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติต้ังแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
สระสี่มุม ต้องมีการเช่ือมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมท้ังการประสานกับหน่วยงาน
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่กําหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

งบประมาณรายจ่ายประจําป ี งบประมาณอืน่ๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงาน โครงการอื่ น ท่ี ยั งไม่ มี 
ความจําเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
สําหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจ่าย 

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๑ 
 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่ จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังห วัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทํ าหน้าที่ บั งคับ บัญชา อํานวยการ ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดต้ังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกําลัง
ในการเร่ิมปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดับ ๔) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๒ 
 

     ทั้งน้ี ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน้าที่เป็นส่วนหน่ึง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างย่ิง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนทีจ่ังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการ 

          (๔) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเส่ียงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหน้าที่ อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 
      (๖.๑) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตําบล 
สระสี่มุม ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบัว  
องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน  และองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย  หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการ
ร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้อํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ให้กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อํานวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๓ 
 

กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้ อํานวยการอําเภอในเขตพ้ืนที่ 
นายอําเภอกําแพงแสน ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผูอํ้านวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อํานวยการอาํเภอ 
(นายอําเภอ) 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จังหวดั (กอปภ.จ.) 
ผู้อํานวยการจงัหวดั 
(ผู้ว่าราชการจงัหวดั) 

รองผูอ้ํานวยการจังหวัด 
(นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั) 

 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต ิ
(ปลดักระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

กรณีเกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

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

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อํานวยการกลาง  
(อธบิดกีรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อํานวยการเขต) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องค์การบรหิารส่วนตาํบลสระสี่มุม (เม่ือเกดิหรือคาดว่า
จะเกดิสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมขึ้น โดยมี
ผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผู้อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) ทราบทันที  

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          
สาธารณภัยได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอ(นายอําเภอ)  
เสนอต่อผู้อํานวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการทอ้งถ่ิน 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลสระสี่มุม 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลสระสี่มุม 

ผู้อํานวยการทอ้งถ่ิน 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม 

การจัดการสาธารณภัยระดบั ๑ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๕ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏบิตัใินการจัดการสาธารณภัยขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

   ๒.๗ การปฏบิตัิร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจากกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 
 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม รายงาน
ผู้อํานวยการอําเภอ พร้อมทั้งประสาน   กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบัว  องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําแพงแสน  และองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้สนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบัว  องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน  
และองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณาการและ
การประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏบิตัิร่วมกบัหน่วยทหารในพืน้ที ่
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารน้ัน  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม กับ (-) ท้ังน้ี ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์
ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยน้ันๆ โดยมี
แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระหว่างผู้อํานวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นท่ี ทั้งน้ีรายละเอียดการแบ่งมอบพ้ืนที่ในการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๖ 
 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว และ
เช่ือถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระ
สี่มุม (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคล่ือนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หรือผู้อํานวยการท้องถิ่น เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
 
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสงัคม และองคก์ารสาธารณกุศลในพืน้ที่ องค์การบรหิารส่วนตําบลสระ

สี่มุม 
 
ลําดบัที ่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองคก์ารสาธารณกุศล 
โทรศพัท/์โทรสาร รายชื่อผูป้ระสานงาน 

๑. 
๒. 

รพ.สต.สระสี่มุม 
รพ.สต.หนองพงกลาง 

034-352-062 
081-995-3008 

นางสาวยุพดี  ไทรชมพู 
นายไชยยศ  รุ่มนุ่ม 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๗ 
 

๓. 
๔. 
๕. 

วัดดอนเตาอิฐ 
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม 
วัดสระมงคล 

082-002-8232 
- 
081-981-5375 

นายสันติ  เอกปัชชา 
นายปาณชัย  ล้วนทองกุล 
นายอําพร  สระทองพูล 
 

   
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การปฏบิัตกิ่อนเกิดภัย 

 

  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
ฉบับน้ี   มุ่งดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสําคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ตาม
แนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พร้อม ดังน้ี 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ 
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังน้ี 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๘ 
 

      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง , การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หน่ึง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่าน้ีมีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นที่ ๑ การทําความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต 
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ 
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         
ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
           ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าสํารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สา
ธารณภัย และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบ การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การกําจัดความเสี่ยง (การ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
        ทั้งน้ี ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ 

         อุทกภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๙ 
 

 

ประเภทของภยั 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพบิตั ิ

การปอ้งกัน/
หลกีเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปนัความเสี่ยง 

แผน่ดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ 
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสีย่งต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมสิ่งก่อสร้าง 
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ที่ดิน      
โดยคํานึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลุมทัง้
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว      
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของสํารองจ่าย 
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สําหรับซ่อมสรา้ง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
สําหรับการซ่อม
สร้างและฟ้ืนสภาพ 

พายุโซนร้อน 
และอุทกภัย 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนที่
ตํ่าซึ่งเสี่ยงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวกําบัง
ลมหรือใช้พ้ืนที ่ 
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เขื่อนหรือกําแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เป็น
แนวกั้นนํ้า        
ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อนํ้าท่วม   
อยู่เหนือระดับนํ้า  
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกําบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนที่ดิน เป็นต้น 

การเฝ้าระวัง     
การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าสําหรับ
พายุไต้ฝุ่น        
การเตือนภัยนํ้าท่วม
ล่วงหน้า         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุ่นและกําหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสําหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพ้ืนที่นํ้าท่วมถึง 
 

 
  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/         
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๐ 
 

  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทําให้ทราบถึง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเส่ียงที่เกิดขึ้น นําไปสู่การลดความเส่ียงอย่างย่ังยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หน่ึงๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตําบลสระสี่มุม  ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบรหิารส่วน

ตําบลสระสี่มุม 
 

ประเภทของ
ภัย 

ระดบัความเสีย่งภัย ปัจจัย/สาเหต ุทีท่าํให้
เกดิความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      ปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ํา 

อุทกภัย หมู่ที่ 
4,7,11,19  

หมู่ที ่1,2,3,5, 
13,14,15, 
17,22,23,24 

หมู่ที่ 
8,9,10 
20 

เป็นที่ราบลุ่ม ขุดลอกแหล่งนํ้าเป็น
ประจําทุกปี 

ภัยแล้ง หมู่ที่ 21   ที่ดอน มีเขื่อนหรือแหล่งนํ้า
แ ล ะ ร ะ บ บ
ชลประทาน  ที่ดี 

วาตภัย หมู่ที่ 
1,15,24 

หมู่ที ่
2,3,4,5,6 
7,8,9,11,13 
14,17,19,22 

หมู่ที ่
20,21,23 

เป็นที่ราบลุ่ม โล่งแจ้ง ติ ด ต า ม ส ภ า พ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 

อัคคีภัย หมู่ที ่3,12 หมู่ที ่6,16,18 หมู่ที่ 24 ชุมชนหนาแน่น มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะแ ก้ ไข
ปัญหาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายของ 
อปท. 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที่ 7,11 หมู่ที่ 10  ย่านอุตสาหกรรม - มี แผนป ฏิ บั ติการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะแ ก้ ไข
ปัญหาภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายของ 
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ประเภทของ
ภัย 

ระดบัความเสีย่งภัย ปัจจัย/สาเหต ุทีท่าํให้
เกดิความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      ปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ํา 

อปท. 
 

 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดําเนินการในบริบทของสภาพพ้ืนที่และสภาวะ
แวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดบัความเสีย่งภัย 
ปัจจัย/สาเหต ุทีท่าํใหเ้กดิ      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง     
ปานกลาง 

เสี่ยงต่าํ 

อุทกภัย หมู่ที่ 
4,7, 

11,19  

หมู่ที ่
1,2,3,5, 
13,14, 
15,17, 
22,23, 
24 

หมู่ที่ 
8,9, 
10,20 

- เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าหลายสาย 
พ้ืนที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
ก้ันตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่4 

- ขุดลอกแหล่งนํ้าเป็น
ประจําทุกปี 
 
 
 
 

ภัยแล้ง หมู่ที ่21   - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้นํ้า  
ในปริมาณมากและต่อเน่ืองทั้ งปี 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 21 
 
 

- มี เขื่อนหรือแหล่งนํ้า
และระบบชลประทาน  
ที่ดี 
 
- ขุดลอกแหล่งนํ้าเดิม
เพ่ือ กักเก็บ นํ้าไว้ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ที่ 
1,15, 
24 

หมู่ที ่
2,3,4, 
5,6,7,8, 

หมู่ที ่
20,21, 
23 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสมุ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่1,15,24 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
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ประเภท
ของภัย 

ระดบัความเสีย่งภัย 
ปัจจัย/สาเหต ุทีท่าํใหเ้กดิ      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง     
ปานกลาง 

เสี่ยงต่าํ 

9,11,13 
14,17, 
19,22 

- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบํารุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที ่15 

- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รับป รุ งและ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 
 

อัคคีภัย หมู่ที ่
3,12 

หมู่ที ่
6,16,18 

หมู่ที่ 24 - ประชาชนขาดความตระห นัก  
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 12 
 
- ประชาชนไม่ทราบถึ งแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่  12 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจํา
ทุ ก ปี  แล ะ ให้ ค ว าม รู้
เ ก่ี ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ที่ 
7,11 

หมู่ที่ 10  - มีโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที ่7 และ 11 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
 

 
หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ตํ่า) ตามภาคผนวก ญ 
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      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีพ้ืนที่ประมาณ 40.75 ตร.กม. ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  25,468.75 ไร่   สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจากลมพายุ อุทกภัย  จึงให้
ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว  และได้จัดสร้าง กําแพงดิน ประตูระบายนํ้า เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งกําลังบํารุง ป้าย
สัญญาณ ฯลฯ ขึ้น เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
              (๒ .๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณภ์ัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพบิตัิโดยอาศัยชมุชนเปน็ฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหน่ึง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝกึการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทําให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  ทั้งน้ี การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทา   สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จะมีการประสานและส่ังการอํานวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดําเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ําเสมอ 
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           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ ์
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือทําหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความสําคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งน้ี ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓ .๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสําคัญประกอบด้วย จํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนด
เขตพ้ืนที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมท้ังการสํารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  
มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว ได้แก่ ผู้นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียน 
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    (๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นขั้นตํ่าของศูนย์พักพิงช่ัวคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จําเป็น 
                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
จะจัดทําโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจําศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชน/หมู่บ้าน   ที่มี
ความพร้อมเป็นลําดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังน้ี 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเน่ือง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทํา
แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ืองรองรับไว้ต้ังแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ือง
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเน่ืองควรมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย เน่ืองจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๖ 
 

จากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 
                 (๑) การทําความเข้าใจเร่ืองการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดทําเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนนํ้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ําหรือทําพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักนํ้า เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอํานวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่า
จะเกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหนา้ 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย    ไม่ตํ่ากว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่     

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ตํ่ากว่า ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังน้ี 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี ให้นําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นําชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๗ 
 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ได้นําระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่ ดังน้ี 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

กํ าลั งควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไป ยังสถานที่ ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่ สถานการณ์ จะรุนแรงมากขึ้ น  ให้ จัด เตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจํา 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ําใน 
  เขื่อน การระบายน้ํา 
• เฝ้าระวังระดับน้ําใน   
  แม่น้ํา 
• ติดตามระดับน้ําในคลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังขอ้มูล 
  และแลกเปล่ียนข้อมูล 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หน่วยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให้ 
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หน่วยปฏิบัติ 
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอํานวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภัย 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๘ 
 

           กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย  เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้นําหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเน่ือง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-962-693 ต่อ 
602  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง (034-351-086) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่- 
MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๙ 
 

บทที่ ๔ 
การปฏบิัตขิณะเกิดภัย 

     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องค์การบรหิารส่วนตาํบลสระสี่มุม 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินขึ้น โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
สระพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบัว  องค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน  และองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อยและ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ 
  ๔ .๑ .๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน         ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสระสีมุ่ม 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์รว่ม 

ผู้อํานวยการทอ้งถ่ิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์รว่ม ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์รว่ม ทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ 

ศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องคก์ารบรหิาร
่

ส่วนปฏบิัตกิาร ส่วนสนบัสนนุ ส่วนอํานวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งกําลังบํารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธรุการ 
                 ฯลฯ 

 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ท่ีจําเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าทีภ่ายในโครงสรา้งศนูย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องคก์ารบรหิารส่วนตําบล
สระสี่มุม มีดังน้ี 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้ เชี่ยวชาญ  มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามท่ี
ผู้อํานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอํานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดําเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังน้ี 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จําเป็น เพ่ือให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งน้ี การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผู้นําชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบคุลากรประจําศนูย์ปฏบิตักิารฉุกเฉินท้องถ่ิน 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

ผู้อํานวยการทอ้งถ่ิน 

ศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉิน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสระสีมุ่ม 

ส่วนปฏบิตักิาร 

- รองนายก คนที่ 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1- 24 
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-24 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 

                   ฯลฯ 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอํานวยการ 

- ปลัดอบต.สระสี่มุม 
- สํานักปลัด อบต. สระสี่มุม 
- ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1-24 
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-24 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1-24 
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-24 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพนัธ์รว่ม 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๒ 
 

 
 
 
  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้อํานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอําเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังน้ัน   
เมื่อผู้อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังน้ี  
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ น้ันในฐานะ
ผู้อํานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด 
และผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่น้ันเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ้งให้
ผู้อํานวยการอําเภอและผู้อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอ หรือผู้อํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อํานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อํานวยการท้องถิ่นคนหน่ึงคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่น้ัน  
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้นําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลําดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นน้ันๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได้ และผู้อํานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อําเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
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      ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นน้ันเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอน้ันหน่ึงคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือ   ก่ิงอําเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อําเภอในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ นํ้าด่ืม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร นํ้าด่ืม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  ฯลฯ 
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๔ 
 

 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
           (๒.๑) นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
     (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเส่ียงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจ
ข้อมูลสถานท่ี สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนด
พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได้ 
การส่ังการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม กําหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
สระสี่มุม ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมาก และผู้อํานวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง 
(ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จะรับข้อสั่งการจากกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กําหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ตามตารางที่ ๔-๑  
 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๕ 
 

 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
 

ระดบัการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรบัผดิชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ
 

องค์กรรบัผดิชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกดิ 
หรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภยั) 

ผูบ้ญัชาการ 
(ผู้มีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดบั ๑ 
(อําเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง 
- กอปภ.ทต. ....................แห่ง 
 
กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.) จํานวน....1....แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 
 
 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ  
  (ศบก.อ.) จํานวน....1......แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 

ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการ
อําเภอ 

  
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
           - สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร ที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางที่ ๔-2 :  การปฏบิตัขิณะเกดิภัยของ องค์การบรหิารส่วนตําบลสระสี่มุม 

ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

๑ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอํานวยการ 034-962693 
๒ รบัแจ้งเหตแุละรายงานสถานการณ ์

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม และกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการ
จังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศ

ส่วนอํานวยการ 034-962693 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๖ 
 

ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

เขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 
๓ ออกสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ ์

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสํารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอํานวยการ 034-962693 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิด
ภัย พ้ืนที่และประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และ
ความสามารถของพ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ําขึ้นอีก 
ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอํานวยการ 034-962693 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
เป็นระบบ  

ส่วนอํานวยการ 034-962693 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัย
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการ
สื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่
ข้างเคียง โดยส่ือ ข่ายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่
ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง 
เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่าย    บ่งบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน 
วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน  รวมทั้ งวิ ธีการแจ้งเห ตุ  โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่า
สถานการณ์ภัย จะสิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย  
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือ
การเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
เป็นต้น 

ส่วนอํานวยการ 034-962693 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่น้ันจะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทา  สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อํานวยการท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการอําเภอ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏบิตักิาร 034-962693 

๘ กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  ส่วนอํานวยการ 034-962693 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๗ 
 

ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดต้ังขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพัก
รอช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล 
ยานพาหนะ)   ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนบัสนนุการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
มายังจุดรวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อม
ใช้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) 
พร้อมทั้ งจัดเตรียม  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเคร่ืองใช้ และพลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน 034-962693 

๑๐ กําหนดและแบง่โซนพืน้ที่ในการสนบัสนนุการเผชญิเหตุ  
ออกเป็น....5...โซน ประกอบด้วย      
      โซนที ่๑ ประกอบด้วย หมู่ 3,4,5,14,22  
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3,4,5,14,22  รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที ่๒ ประกอบด้วย หมู่ 1,2,12,16,18  
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,2,12,16,18  รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที ่๓ ประกอบด้วย หมู่ 7,10,11,19,21,23  
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่  7,10,11,19,21,23 รบัผิดชอบพ้ืนที่ 
    โซนที ่๔ ประกอบด้วย หมู่ 8,9,13,15,20  
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8,9,13,15,20  รับผิดชอบพ้ืนที่ 
    โซนที ่5 ประกอบด้วย หมู่ 6,17,24 
มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6,17,24  รับผิดชอบพ้ืนที่ 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของ
พ้ืนที่ 

ส่วนอํานวยการ 034-962693 

๑๑ จัดชดุปฏบิตักิารเคลื่อนทีเ่รว็เข้าปฏบิตักิารจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหห้น่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ไมใ่ห้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏบิตักิาร 034-962693 

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน   
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องคก์ารบริหารส่วนตําบล
สระสี่มุม ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผดิชอบไปปฏิบัติ รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏบิตักิาร 034-962693 

๑๒ การเผชญิเหต ุ
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสําคัญในการ
ค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 

ส่วนปฏบิตักิาร 034-962693 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๘ 
 

ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มี

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดย
เด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเร็ว ดังน้ี 

         (๑ .๒ .๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้า
ปฏิบัติงาน  ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑ .๒ .๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ 
เครื่องจักร  ที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบ
ภัย 

         (๑ .๒ .๓ ) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความ
จําเป็นของสถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้า
พ้ืนที่     โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ หรือ
พ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่
บ้านเรือนเสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์
พักพิงช่ัวคราว พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑ .๒ .๖ ) ระดม กํ าลั งแพท ย์และพยาบ าลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลใกล้ เคียง เข้ าช่วย
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้
เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา 
แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให้ชุด
ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑ .๒ .๘ ) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน 
ตลอดจนจัดหาอาหารที่ปรุงสําเร็จ นํ้าด่ืม เครื่องยังชีพที่จําเป็นให้แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอ
และทั่วถึง 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้
ความสําคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ 
การจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ 
อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 



 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๙ 
 

ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

 
        (๒.๑) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น เพ่ือ
กําหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองในช่วงระหว่างเกิดภัยและ
จัดทําบัญชี    การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และ
เวชภัณฑ์  ที่จําเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาล
สํารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร นํ้า
ด่ืม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจาก  
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดก้ันช่องทาง
จราจร       ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือ
อาสาสมัครอํานวยความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่
ประสบภัยและศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๖ ) ต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็น
แหล่งข้อมูล   ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้
ความสําคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองจากปฏิบัติการ
ระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การ
จัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค เงิน
ชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บ
รักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓ .๒ ) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่ และ
ให้บริการทางการแพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ประสาน การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความ
เสียหายเบ้ืองต้น ความต้องการเบ้ืองต้น 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณา
สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เป็น
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ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

ลําดับแรกก่อน    การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – 
๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ 
วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน 
พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจน
การสับ เปลี่ ยน กําลั งพลเพ่ือให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ สํ าคัญ  เช่น  โรงพยาบาล   โรงเรียน  วัด  เขต
พระราชฐาน แหล่งโบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบ
สาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏบิตักิาร  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการ
อพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต เช่น อาหาร นํ้าด่ืม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่
ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะ
เกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สํารวจและจัดทําข้อมูล
ความต้องการของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และรายงานให้อําเภอเพ่ือ
ประกอบการร้องขอการสนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและ
แนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร นํ้าด่ืม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอํานวยการ  

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลรว่ม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่ เกิดเหตุ  ซึ่ งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่
อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง โดย
ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์
ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
หรือ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- กําหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และ

ส่วนปฏบิตักิาร  
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ลําดบัที ่ การปฏบิตั ิ ส่วนงานที่
รบัผดิชอบ 

หน่วยรบัผดิชอบ/
ผู้รบัผดิชอบในพืน้ที ่
(ระบุเบอร์โทรศพัท์) 

การเคล่ือนย้ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการ
ประกาศหรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้
ดําเนินการอพยพประชาชนกลับที่ต้ังอย่างปลอดภัย 

ส่วนอํานวยการ  

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน 
ให้ผู้นําชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและ
ลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏบิตักิาร  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสา
ธารณภัยซ้ําซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออําเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อบต.สระพัฒนา) และกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

ส่วนอํานวยการ  

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
มอบหมายให้สํานักปลัด อบต. เป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ-  เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลางสําหรับ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกําหนดให้
สํานักปลัด อบต. เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดต้ังศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให้สามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักที่วางระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่..................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................... โทรสาร................................................................... 
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        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระสี่มุม 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน นามเรียกขาน ความถ่ีวิทยุ โทรศพัท ์ โทรสาร หมายเหต ุ

1 กองอํานวยการ
ป้องกันและ    
บรรเทาสา

ธารณภัยอําเภอ 

- - 034-352063 034-352063  

2 การไฟฟ้า
ภูมิภาค 

สาขาย่อย
กําแพงแสน 

- - 034-351122 034-351122  

3 สถานี
ตํารวจภูธร
กําแพงแสน 

- - 034-355445 034-355445  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

โทรศัพท์ ...034-352062..... 
โทรสาร ……037-952062…. 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการป้องกันและ         
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

โทรศัพท์ ……034-352063…… 
โทรสาร ………034-352063…… 

กองอํานวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล

สระสี่มุม 
โทรศัพท์/โทรสาร 034-962693 
ความถี่วิทยุ  …………-……… MHz 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขา...........-................. 
โทรศัพท์........-................ 

 

กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(สระพัฒนา) 
โทรศัพท์ 034-383018 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญู 

โทรศัพท์ ..............-................ 
 

กองอํานวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 โทรศัพท์ ......034-340233......... 
 โทรสาร  ....... 034-340233......... 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อยกําแพงแสน 

โทรศัพท์ . 034-351122....  
 

สถานีตํารวจภูธร
กําแพงแสน 

โทรศัพท์ 034-355445 
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    ๔.๖ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลด
ความต่ืนตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นหน่วยงานหลัก 
ดําเนินการ ดังน้ี 
       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 
การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดําเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยน้ันต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพ้ืนที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงย่ิงขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเก่ียวกับการดําเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่น้ัน   
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่น้ันออกไปจาก
พ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการอพยพไม่ตํ่ากว่า ๑๒  ช่ัวโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกอง
กําลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
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       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม กําหนดให้
นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม/ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี/นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น 
เบอร์โทรศัพท์ 086-4196465 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
นํ้าด่ืม เท่าที่จําเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชน
หรือผู้นําหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลําดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กําหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังน้ี 
           (๑) ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจํานวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  
อยู่ภายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพ้ืนที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนําข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔ .๗ .๖ จัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอํานวย      
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 
เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 
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      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหาย   ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          
เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่ งที่ ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเป็นทุกๆ  ด้าน               
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม ลําดับความสําคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
พ้ืนที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเน่ือง ทั้งน้ี จําเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ      
ในแต่ละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูล    
ที่ได้มาทําการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผู้อํานวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั้งน้ี ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
พิจารณาเห็นว่า   มีความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดําเนินการ  ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
       ๔.๙.๑ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดระเบียบ     
การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้
เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
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       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรน้ันไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของ
บริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระยะต้น และระยะกลาง   
ให้ได้ผลดี จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือทําให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานทีต่ั้งของศนูย์พักพงิชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังน้ี 

ตารางที ่๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานทีต่ั้งของศนูย์พักพงิชั่วคราว 

ประเดน็ ข้อพิจารณาสาํหรบัทาํเลทีต่ัง้ 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเป้ือนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญทีสุ่ด เน่ืองจากระบบนํ้าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงช่ัวคราว          
  โดยไม่จําเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงทีท่ํางาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ตรวจสอบทศันคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
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  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว และประสานงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พกัพงิชั่วคราว องค์การบรหิารส่วนตาํบลสระสี่มุม 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พกัพงิชั่วคราว 
(กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอํานวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนา้ที ่
๑. อํานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ี
จําเป็นแก่การดํารงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก รณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง /  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓ . ทําหน้าท่ีประสานกับผู้ประสบภัย   
ในกรณี ท่ี ผู้ป ระสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพ้ืนที่ 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอ้มในการอพยพกลับสู่ที่ต้ังต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้
ส่งมอบภารกิจที่ต้องดําเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานน้ันต่อไป เพ่ือความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา
ชุมชนหรือผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งกําหนดพื้นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดําเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                        

    ๔.๑๔ การรอ้งขอรบัการสนบัสนนุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขา้งเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังน้ี 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ใด ให้ผู้ อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ น้ันมีหน้าที่            
เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่น้ัน
และผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
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         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพ้ืนที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่น้ันที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ การยกระดบัการจัดการสาธารณภยัจากระดบั ๑ เป็นระดบั ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเน่ืองยากต่อ       
การรับมือให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นแจ้งกองอํานวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเง่ือนไขดังต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔ .๑๕ .๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อํานวยการท้องถิ่น 

         ทั้ ง น้ี  ให้ ใช้ เกณ ฑ์ เง่ือนไขทางด้าน พ้ืนที่ /ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อํานวยการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทที่ ๕ 
การปฏบิัตหิลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย
ในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟ้ืนฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูก่ารสรา้งใหม่ใหด้กีว่าและปลอดภยักว่าเดิม 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผ่านมา ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู )              
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงได้มีการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสําคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว 
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเน่ืองอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          
ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การสาํรวจความต้องการของผูป้ระสบภัยและความเสียหายเบือ้งตน้ 
             กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล      การสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังน้ี 
         (๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสํารวจข้อมูลดังต่อไปน้ี 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คํานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
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         ๕.๑.๔ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ี
มุม จัดต้ังคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟู ไป ยัง             
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟืน้ฟ ู
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
       ๑ . แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการฟ้ืนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังน้ี 

   (๒.๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒ .๒ ) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังน้ี 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้คํานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอกําแพงแสน  และจังหวัดนครปฐม  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
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๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอําเภอ (ก .ช.ภ .อ .) ให้เร่งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อํานวยการอําเภอ 
ผู้ อํ านวยการจังห วัด  ผู้ อํ านวยการกลาง ผู้ บัญ ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแห่ งชาติ                 
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟืน้ฟูระยะสั้น 
        เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองความต้องการที่จําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ําขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยช่ัวคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       (๑) การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผูป้ระสบภัยในเบือ้งตน้ 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หนองพงกลาง เป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเน่ืองจนกว่า    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 
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           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กกําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เห ตุการณ์ สาธารณ ภัยให้กลับสู่ สภาพที่ สามารถใช้งานได้  ทั้ ง น้ี  ควรให้ ความสํ าคัญ กับการฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและส่ิงก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกําหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดํ าเนินการโดยแขวงทางหลวงนครปฐม  (หมวดการทาง

กําแพงแสน)  และแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
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   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

   (๒ .๖ ) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ 
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม โครงการชลประทานบางเลน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟืน้ฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นหน่วยหลักในการ

ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

        (๒) สําหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากระยะกลาง    
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ย่ิงขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

          - ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นหน่วยหลักในการวางแผน
และดําเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเน่ืองจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสาน     ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อ ยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรย่ังยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
ทั้งน้ี การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพ ย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดําเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
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๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชน  ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองพงกลาง เป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลําดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ที่กําหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทที่ ๖ 
การขับเคลือ่นแผนปฏบิัติการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ไปสู่การปฏบิตัิ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้จัดทําขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล 
และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่น้ันเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
สระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม  โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ลําดบัที ่ การดาํเนินการ หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. 
๒๕๖๑ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ  
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ต้ังแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ลําดบัที ่ การดาํเนินการ หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๓ มีส่วนร่วมกับอําเภอกําแพงแสน  และจังหวัดนครปฐม  อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เช่ือมการทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจประเมินวิเคราะห์  
พ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 
 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่
มุม การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความ
ชํานาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- สนง.ปภ.สาขา
................................. 
- สนง.ปภ.จว. 
................................. 
- ศูนย์ ปภ. เขต 
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ  
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล  
โดยให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- สํานักงานจังหวัด
นครปฐม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ตามภารกิจของอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- สํานักงานจังหวัด
................................. 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
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ลําดบัที ่ การดาํเนินการ หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ  
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนที่ 
 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- สพป....................... 
- สพม....................... 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้ อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้ อํานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบั ติการในการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ      ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค์ ก ารบ ริ ห าร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
.............................. 
- ส น ง .ป ภ . จ . 
................................. 
- ศู น ย์  ป ภ .  เข ต 
............................. 
- สํานักงานจังหวัด
.......................... 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้น้ัน
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กําหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดําเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายที่กําหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล

สระสี่มุม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ 
โดยให้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือ
รายงานผลต่อไปยังผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ เพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการดําเนินงานต่อไป 

 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ 
รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมท้ังควรกําหนดเป้าหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการท่ีกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี 
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        การจัดทํารายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมท้ังการนําสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่ เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดว่า 
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กําหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติน้ีเปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังน้ัน หาก องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ได้ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและ
เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีมุม พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
 
 
 

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



 
  

บญัชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 
ล าดบัที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่ 

๑ นายสมหมาย  สระทองป้อม ประธานศูนย์ อปพร.ฯ    089 911 3972 
2 นายจรัล  จันทรมูล   รองประธานศูนย์ อปพร.ฯ  086 764 9457 
3 นายสมเดช  สมาวงศ์ รองประธานศูนย์ อปพร.ฯ  085 291 1714 
4 นายโสภี  ดามะกุล เหรัญญิก  085 844 0360 
5 นายสุชิน  ขินเพชร เลขานุการ  082 361 7088 
6 นายสมเกียรติ  ค าภ ี สมาชิก อปพร.  092 725 4795 
7 นายส ารวย  สระทองยอด  สมาชิก อปพร.  086 155 7706 
8 นายเกตุชัย  แป้นทอง สมาชิก อปพร.  087 166 6570 
9 นางสาวดวงตา  ใจมั่น สมาชิก อปพร.  094 050 8223 

10 นายเฉลียว  รื่นนุสาร สมาชิก อปพร.  089 548 3730 
11 นายเพชร  สระทองอ่อน สมาชิก อปพร.  088 459 1822 
12 นายส าเริง  ชินนุรัตน ์ สมาชิก อปพร.  086 775 4720 
13 นายควร  เขียนทอง สมาชิก อปพร.  089 919 5527 
14 นายพาน  แซ่เตียว สมาชิก อปพร.  085 194 1963 
15 นายจ านงค์  ใจคุณ สมาชิก อปพร.  089 800 8672 
16 นายสายยนต์  สระทองนวน สมาชิก อปพร.  086 045 0680 
17 นายสมมน  จันทร์มา สมาชิก อปพร.  084 570 4620 
18 นายวิฑรูย์  ทองดอนเหมือน สมาชิก อปพร.  095 865 5259 
19 นายกฤษดา  ทนเถื่อน สมาชิก อปพร.  080 658 3699 
20 นางสวย  เยื่อบางไทร สมาชิก อปพร.  087 162 2552 
21 นางสาวราตรี  บุญสว่าง สมาชิก อปพร.  081 009 7778 
22 นายสุนิพล  บญุสว่าง สมาชิก อปพร.  084 342 0015 
23 นางสาวเบญจพร  บุญสว่าง สมาชิก อปพร.  086 791 9107 
24 นายสุคล  สระทองค า สมาชิก อปพร.  090 627 9557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  



 
บญัชีรายชื่อเจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 

ล าดบัที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนง่ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 

นายภูริ  เนตรสุวรรณ 
นางสาวเรวดี  สระสรง 
นางสาวยุพดี  ไทรชมพ ู
นายไชยยศ  รุ่มนุ่ม 
นายสมหมาย  สระทองป้อม 
นางแสงเทียน  เศรษฐวิทยา 
นายสนิท  สายแก้ว 
นางสาวรุจิพร  ศรีจ าปา 
นายสุริยัน  เจอืบุญ 

นายก อบต.สระสี่มุม 
ปลัด อบต.สระสี่มุม 
ผอ.รพ.สต.สระสี่มุม 
ผอ.รพ.สต.หนองพงกลาง 
ประธาน อปพร.สระสี่มุม 
รองปลัด อบต.สระสี่มุม 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายช่างโยธา 

อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 
อบต.สระสี่มุม 

034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 
034-962693 

 
 



ประเภท เคร่ืองจักรกล จํานวน หมายเหตุ

เรือท้องแบน ไฟเบอร์
เรือท้องแบน อลูมิเนียม
เรือยาง
เรือดับเพลิง
เรือตรวจการณ์
รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่, รถกู้ภัยขนาดใหญ่พร้อมเครน
รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงโฟมและเคมี
รถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาสูง
รถดับเพลิงชนิดหอน้ําพร้อมบันไดและอุปกรณ์
รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
รถพยาบาล
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร
รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000  ลิตร 1
รถปิคอัพ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4x2) 2
รถปิคอัพ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4)
รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) 1
รถบรรทุก 6 - 10  ล้อ
รถบรรทุกเทท้าย 6 - 10 ล้อ (รถดั๊ม)
รถบริการน้ําดื่ม, รถผลิตน้ําดื่ม
รถเทรลเลอร์
รถเครน 6 ล้อ
รถเครน 10  ล้อ
รถแทรคเตอร์
รถเกรดเดอร์
แบคโฮ
รถขุดตักไฮดรอลิค แบบแขนตักยาว
รถตักล้อยาง
รถบดอัด
รถตักหน้า-ขุดหลัง
รถบรรทุกติดตั้งเคร่ืองเจาะบ่อบาดาล แบบหมุน
รถเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
รถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง
รถบรรทุกติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ขนาดท่อส่ง 6-8 นิ้ว
รถบรรทุกติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ขนาดท่อส่ง 10-12 นิ้ว
รถบรรทุกติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ขนาดท่อส่งมากกว่า 12 นิ้ว
เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโข่ง ระบุขนาด
เคร่ืองสูบน้ําแบบท่อพญานาค ระบุขนาด

หมายเหตุ : ถ้าในหน่วยงานมีข้อมูลเคร่ืองจักรกลเพิ่มเติมสามารถระบุเพิ่มเติมได้

บัญชีเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้งาน
เรือ

รถ
ยน

ต์บ
ร ร

ทุก
รถ

กู้ภ
ัย

เค
รื่อ

งจ
ักร

กล

องค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีมุม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ภาคผนวก ฉ



ชื่อผู้รับผิดชอบ....................................................................
ตําแหน่ง...............................................................................
เบอร์โทร..............................................................................
Email : ..............................................................................
วันท่ี รายงาน ....................................................................



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่ ช่ือสถำนท่ี รองรับ รองรับกำร ช่ือ - สกุล หมำยเลข ค่ำพิกัด

ท่ี ผู้อพยพได้ จอดรถได้ ผู้ประสำน โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ ประปำ ห้องสุขำ อ่ืนๆ GPS

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คัน) (ห้อง)

1 นครปฐม ก ำแพงแสน กระตีบ 7 โรงเรียนกำรบินก ำแพงแสน 1000 มี มี E599522

N1558690

2 นครปฐม ก ำแพงแสน ก ำแพงแสน 6 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตก ำแพงแสน 3000 มี มี E605277

N1547144

3 ก ำแพงแสน ห้วยขวำง 17 วัดอ้อน้อยก ำแพงแสน 1000 มี มี E608052

N1540447

4 เมืองนครปฐม นครปฐม 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม 1000 ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 0815567944 มี มี E611050

รองอธิกำรบดี N1529961

5 เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 400 คุณพิมพ์ใจ สัจจำพิทักษ์ 0815884599 มี มี E612283

034255098 N1528163

6 เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ 10000 มี มี E614585

N1528036

7 ก ำแพงแสน ทุ่งขวำง 5 ค่ำยลูกเสือก ำแพงแสน 200 มี มี E604146

N1547144

ส่ิงสำธำรณูปโภคท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

แบบส ำรวจศูนย์พักพิงช่ัวครำว
จังหวัดนครปฐม

ภาคผนวก ฌ





ล ำดบั จังหวดั อ ำเภอ ต ำบล หมู่ ช่ือสถำนที่ รองรับ รองรับกำร ช่ือ - สกลุ หมำยเลข ค่ำพิกดั

ที่ ผู้อพยพได้ จอดรถได้ ผู้ประสำน โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ ประปำ ห้องสุขำ อ่ืนๆ GPS

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คนั) (ห้อง)

หมายเหตุ 1.ห้ามท าการผสานเซลลท์ุกกรณี และพิมพต่์อเน่ือง 

2.ใชต้วัเลข อารบิก  

3.หมายเลขโทรศพัทห์้ามเวน้วรรค ให้พิมพต่์อเน่ืองกนั 

แบบส ำรวจศูนย์พกัพงิช่ัวครำว

จังหวดันครปฐม
ส่ิงสำธำรณูปโภคทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน


	ตัวอย่าง
	แบบฟอร์ม

