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องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พ.ศ. ๒๕๖2 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

อ าเภออัมพวา    จังหวดัสมุทรสงคราม 

 

 
โทรศัพท์  0-3470-2129 



ค ำน ำ 
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ

เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ     
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส   
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมากขึ้น 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
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ 
(องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น 

เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้น    เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕58 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕58 ปรับปรุง พ.ศ.2562 
และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

   

 

           (นายดนัย   ขจรผล) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

          ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

           5  กันยายน   2562 



 

สารบัญ 
 

                     หน้า 
 

แผนที ่อปท. 
บทน า                
  

  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 

            ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   ๑ 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 

   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้้า ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้้าล้าคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        4 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      4 
๑.๒.๒ สถิติภัย        4 

  ๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.แควอ้อม  ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี       ๕ 

  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     7 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       7 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      7 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    8 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    9 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        9 

   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   9 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แควอ้อม 10 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       10 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ      11 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แควอ้อม เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) ๑5 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑5 

    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ้าเภอและจังหวัด     ๑5 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑5 

     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่     ๑6 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑6 
 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 

                      หน้า 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑8 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑8 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑8 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง       ๑8 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑9 

  ๓.๓ พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 20 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒2 

  ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๒2 
  ๓.๔.๒ การเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๒3 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒5 

 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒6 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒6 
   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒6 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒7 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒8 

   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๒9 
  ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แควอ้อม    ๒9 
   ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แควอ้อม   ๒9 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แควอ้อม 30 

  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย    ๓2 
  ๔.๓ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓3 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓3 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓3 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ    ๓3 

  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       41 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   41 
   ๔.๕.๒ หนว่ยงานสนับสนุน            41 

   ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔2 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔3 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ๔4 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔4 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔5 
 
 
 



   

สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๔5 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว     ๔6 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔8 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔8 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔8 

   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ๔8 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2   ๔8 

  บทที่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        50 
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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 าบลแควอ้อมมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิน่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบล    แคว
อ้อมจึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พ.ศ. 
๒๕๖2 ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย  โดยให้
ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การ
เผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

                           

แผนภำพที่ 1-1 : วงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย 

 



 
 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม พ.ศ. ๒๕๖2      ๑ 

 

บทท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ๑   บ้านปลายคลองอ้อม 
หมู่ที่ ๒   บ้านคลองอ้อม 

หมู่ที่ ๓   บ้านปากคลองอ้อม 

หมู่ที่ ๔   บ้านคลองบางเชิงกราน 
หมู่ที่ ๕   บ้านบางเกาะ 

หมู่ที่ ๖, ๗ , ๘  ในปัจจุบัน เดิมคือตําบลปากน ําซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี  

  หมู่ที ่๖  บ้านปากน ํา 

หมู่ที ่๗  บ้านบางแคใหญ่ 

หมู่ที ่๘  บ้านคลองบางแค 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มตั งอยู่ทางภาคกลาง

เป็นพื นที่สําหรับที่อยู่อาศัยประมาณ๖๐%เป็นพื นที่สําหรับการเกษตร ๓๕ % และมีพื นที่ส่วนอื่น ๕ % มี            
๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน  ฤดูหนาว) 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี  
ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่

บางครั งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕–๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  มีฝนตก
เฉลี่ย  ประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว   เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝน ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด ประมาณ 25 องศา 



       ๒ 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %  ลักษณะดินในพื นที่เป็น 

ดินเหนียวประมาณ ๑๐  
  ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน ําที่ใช้สําหรับ อุปโภค-บริโภค จํานวน  10  แห่ง แหล่งน ําทั ง 10 แห่ง  เคยเป็นแหล่งน ํา   ที่
เกิดขึ นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของ ประชาชน ดังนี  

แหล่งน ําธรรมชาติ/ลําน ํา  จํานวน  ๑๐ สาย  

คลองอ้อม คลองแควอ้อม คลองบางศรีเพชร คลองบางเชิงกราน คลองบางเกาะ 
คลองยายชี คลองตาตั๋น คลองยายชู คลองบางแคใหญ่ คลองบางแคน้อย 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลที่ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก ลักษณะของไม้เป็นไม้

ผลยืนต้น เช่น  ส้มโอ  มะพร้าว  ลิ นจี่  ฯลฯ 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

ตําบลแควอ้อมเป็นตําบลหนึ่งของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณพื นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีประมาณ ๓.๐๘๘ ตารางกิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอําเภออัมพวา ประมาณณ 5 กม. 
อาณาเขตติดต่อดังนี  

ทิศเหนือ ติดต่อคลองแควอ้อม และอําเภอบางคนที  

ทิศตะวันออก ติดต่อแมน่ ําแม่กลอง และตําบลสวนหลวง 

ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลเหมืองใหม ่

ทิศใต ้  ติดต่อตําบลบางแค 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

เดิมองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แบ่งการเลือกตั งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ละ ๒  คน  จํานวน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น  16 คน 
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๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2561) 

 
หมู่ 

 
พื้นที่ทั้งหมด/ไร่ 

ปี พ.ศ.2561 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 432 77 121 129 250 
2 177 40 73 88 161 

3 95 46 80 113 193 
4 263 73 104 125 229 
5 207 112 220 217 437 
6 170 83 166 180 346 
7 340 139 223 244 467 
8 237 60 77 92 169 

รวม 1,927 630 1,064 1,188 2,252 

 

3.2 ช่วงอายุของประชากร (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2561) 
ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

0-18 ป ี 185 192 377 
18-69 ป ี 665 676 1,341 
60 ขึ นไป 214 320 534 

รวม 1,064 1,188 2,252 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ที่ตั้ง 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแควอ้อม หมู่ที่ 6 
2 โรงเรียนวัดปากน ํา (อมรวิมลจันทร์) หมู่ที่ 6 
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตําบลแควอ้อม หมู่ที่ 7 
 
๔.๒ สาธารณสุข 

โรงพยาบาลอัมพวา ขนาด 30 เตียง สถานที่ตั ง หมู่ที่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้  
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5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ล าดับ ชนิดถนน บริเวณ หมายเหตุ 

1. ลาดยาง สายปากน ํา  -  วัดแก้วเจริญ กรมโยธาธิการ 
2. ” ” สายวัดบางเกาะหมู่ที่ ๕ - บางแคกลางหมู่ที่ ๖ สํานักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท 
3. ” ” สายวัดสาธุ - บางยี่รงค์ กรมโยธาธิการ 
4. ” ” สายทางเข้าวัดปากน ํา อบจ.สมุทรสงคราม 
5. ” ” สายทางเข้าวัดบางแคน้อย - 
6. ” ” ถนนลาดยางหมู่ ๑ - ๒ อบต.แควอ้อม 
7. ” ” สายหน้าโรงพยาบาลหมู่ที่ ๗ – พลับพลาที่ประทับ

พระพ่ีนาง หมู่ที่ ๕ 
อบต.แควอ้อม 

8. หินคลุก สายหลังวัดปากน ํา(หมู่บ้านใหม่) - 
ล าดับ ชนิดถนน บริเวณ หมายเหตุ 
9. ” ” สายหมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค 

(สายวัดสาธุ - บางยี่รงค์) 
- 

10. ” ” สายหมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลองอ้อม (สายวัดปรก) - 
11. ” ” สายหมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ - 
12. คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ สายวัดบางแคใหญ่ - 
13. ” ” หมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค สายซอยร่วมใจ - 
14. ทางเดินเท้า คสล. มีทุกหมู่ - 

 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่ สาธารณะสามารถดําเนินการครอบคลุมพื นที่ได้ทั งหมด โดยแบ่งตามหมู่ได้ ดังนี  

จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า/ครัวเรือน 
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 
62 39 35 54 96 67 119 35 

 
๕.๓ การประปา 

ที ่ ขนาด/ระบบประปา ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1. ระบบน ําสะอาดสําหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลองอ้อม  
2. ระบบน ําสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลองอ้อม  
3. ระบบน ําสะอาดมาตรฐาน ข. หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบางเชิงกราน  
4. ระบบน ําสะอาดสําหรับหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านบางเกาะ หมู่ 2 ใช้ถัง 
5. ระบบน ําสะอาดสําหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากน ํา  
6. ระบบน ําสะอาดสําหรับหมู่บ้านมาตราฐาน ก. หมู่ที่ ๗ บ้านบางแคใหญ่  
7. ระบบน ําสะอาดสําหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางแค  
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๕.๔ โทรศัพท์ 
ที ่ บริเวณที่ตั้ง ที่ตั้ง 
1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ ๕ บ้านบางเกาะ 
2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดปากน ํา หมู่ ๖ บ้านปากน ํา 
3. ตู้โทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาลอัมพวา หมู่ ๗ บ้านบางแคใหญ่ 
4. ตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่ที่ ๘ หมู่ ๘ บ้านคลองบางแค 

 
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครภุัณฑ์ 

มีไปรษณีย์  จํานวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ 

 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าว ลิ นจี่ ฯลฯ ดังนี  

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐  ของจํานวนประชากรทั งหมด 

- อาชีพเลี ยงสัตว์          ร้อยละ  ๑๓  ของจํานวนประชากรทั งหมด 

- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ   ๘  ของจํานวนประชากรทั งหมด 

- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ   ๙  ของจํานวนประชากรทั งหมด 
๖.๒ การประมง 

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม ไม่มีการประมง) 
๖.๓ การปศุศัตว ์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี ยงสัตว์ปีก 
๖.๔ การบริการ 

ประเภทหน่วยธุรกิจ จ านวน/แห่ง 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 6 
ปั้มน ํามันขนาดเล็ก 3 
ร้านขายปลีก 10 
ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 2 
ร้านจําหน่ายอาหาร 17 
ร้านตัดผมชาย-เสริมสวย 6 
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๖.๕ การท่องเที่ยว 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที ่

1. วัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ 5 บ้านบางเกาะ 
2. วัดปากน ํา หมู่ 6 บ้านปากน ํา 
3. วัดบางแคน้อย หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 
4. วัดบางแคใหญ่ หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 
 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

- ไม่มี – 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ 

สถานีบริการน ํามัน   2     แห่ง  
ร้านค้าต่างๆ  15    แห่ง   
มินิมาร์ท          2    2      แห่ง  

๖.๘ แรงงาน 

ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ 85   แรงงานด้านการเกษตร 
ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี  บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพื นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ําที่ได้จาก น้ําประปาหมู่บ้าน น้ําประปาภูมิภาค และน้ําดิบ
จากแม่น้ํา แม่กลอง ซึ่งจะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา   สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย        
ไม่สามารถนําขึ นมาใช้ให้ พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีป่าไม้ 
8.๓ ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนมากเป็นพื นที่สําหรับเพาะปลูกไม้ผล ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื นที ่ก็ได้แก่  ดิน  น ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ โดยพื นที่สภาพภูมิทัศน์ของเมืองร่มรื่นสวยงาม เป็นเมืองน่า
อยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ฯลฯ 
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9. อ่ืนๆ  
9.๑ การแก้ไขปัญหา 

๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อําเภอ ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นําชุมชน ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความ คุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของ ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ 
 

**************************** 
 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ นในพื นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม      ส่วน
ใหญ่เกิดภัยจากลักษณะภูมิประเทศของตําบลแควอ้อมเป็นที่ราบลุ่มมีลําคลอง สายหลักจํานวน         12 สาย 
ซึ่งชาวบ้านตําบลแควอ้อมยังมีการใช้เรือเป็นพาหนะในการคมนาคม มีการขนส่งผลผลิตทาง    การเกษตร และ
ใช้น ําจากลําคลองมาใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรอีกด้วย แต่เนื่องจากลําคลองของตําบล แควอ้อมได้รับน ํา
จากหลายพื นที่ ได้แก่ ตําบลจอมปลวก- ตําบลนางตะเคียน  จังหวัดสมุทรสงคราม,  ตําบลขุนพิทักษ์  อําเภอ
ดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี,  ตําบลโรงเข้  อําเภอบางแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร       ทําให้มีการพัดพาของ
เศษขยะ วัชพืชจํานวนมากในลําคลอง เกิดการตื นเขินกีดขวางการไหลของน ํา  และ      การหนุนของน ําเค็ม
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปีทําให้เกิดภาวะขาดแคลนน ําจืดใน          การอุปโภคและ
บริโภค  อีกทั งจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าการหนุนของน ําเค็มมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ น  และภาวะภัยแล้ง
ที่เกิดบริเวณต้นน ําทําให้ไม่สามารถปล่อยน ําจืดเพื่อมาดันน ําเค็มออกจากพื นที่ได้ 
 ๑.๒.๒ สถิติภัย 

          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมที่สําคัญที่เกิดขึ นและ
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี  
   (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 



       ๘ 

 

  (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
2559 3 1-8 - 5 20,000 

รวม - - - - - 

    (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม ข้อมูล ณ วันที่  28  เดอืนเมษายน  พ.ศ.2560) 
  (3) ภัยแล้ง 
ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที ่ 
ประสบภัย 

(หมู่ที่/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร)่ 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
- - - - - - - 

รวม - - - - - - 

   (4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

พ.ศ. จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

- - - - - - - 
รวม - - - - - - 

  (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งป)ี 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

พ.ศ. จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 
(ครั้ง) สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 
2560 12 ตําบลแควอ้อม - 23 250,000 
รวม      

 (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม ข้อมูล  ณ  วันที่  28  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 
 



       ๙ 

 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได ้ดังนี  
ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 

ล าดับที่ 
 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแล้ง น ําเค็มเข้ามาในพื นที่ ทําให้ไม่มีน ําจืดในการอุปโภคและบริโภค 
2 วาตภัย เกิดลมกระโชกแรงในพื นที่ เกิดลมหมุน 
3 อัคคีภัย การเผาเศษวัชพืชในสวน ริมทางถนน 
4 อุทกภัย/โคลนถล่ม น ําหนุนเข้าพื นที่ 

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ นบ่อยครั งและเกิดขึ นเป็นประจํา

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมสามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ น ได้แก่ 
ภัยแล้ง นอกจากนี ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั งมากขึ น ซึ่งการ
คาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น 
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ น 

 
ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม จึงท าปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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 

            

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 
อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภัยหนาว             
(สามารถปรับเพิ่มหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจ าปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) 

หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 



       ๑๐ 

 

บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสําคัญมากขึ นกับ 

การดําเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร

ส่วนตําบลแควอ้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี  ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี  

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั งนี  ขึ นอยู่กับพื นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี  
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื นที่โดยเร็วเป็น
ลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั ง



       ๑๑ 

 

ติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอําเภอให้เสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลาง
ต่อไป 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. 2558 ได้กําหนดยุทธศาสตร์       
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ น 
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ 
จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ นในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ นทุกรูปแบบ   
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) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสําคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม     พ.ศ. 
2560 ฉบับนี    มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ



       ๑๒ 

 

ความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการ
เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็
จะสามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มใน
ชุมชน 
      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล           
แควอ้อม มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม(โครงการที่ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมโดยกําหนดให้มีรายละเอียด ดังนี  
       - แผนและขั นตอนของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม 

         (๒) องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมตั งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ     สา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมนําเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรก ทั งนี         หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั งเป็นงบประมาณสําหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 



       ๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
         ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ใน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
แควอ้อมต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั งการประสาน           กับ
หน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ 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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่ นที่ ยั ง ไม่มี 
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



       ๑๔ 

 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหน้าที่ บั งคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

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

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี  

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งในส่วนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั งนี  ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการ 

 
 



       ๑๕ 

 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั งดําเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั งนี  องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหน้าที่ อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด 
และผู้อํานวยการอําเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุชื่อ อปท. ซ่ึงมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื นที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อํานวยการ 

              (๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรสงคราม และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภออัมพวา รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพื นที่อ่ืนเมื่อได้รับ    การร้องขอ 
โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) เป็นผู้อํานวยการ 
      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ น พร้อมทั งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตําบล 
(ระบุชื่อ อบต.) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



       ๑๖ 

 

(ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพื นที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นผู้อํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นที่  ให้กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ น โดยมีผู้อํานวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื นที่ พร้อมทั งให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอในเขตพื นที่  (นาย
อําเภอ....ระบุชื่ออําเภอ....) ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  



       ๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 
ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 
 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(นำยกเมืองพัทยำ) 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(ปลัดเมืองพัทยำ) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบำล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 
ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(นำยกเทศมนตรี) 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 

(ปลัดเทศบำล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ผู้อ านวยการกลาง  

(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 



       ๑๘ 

 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  (เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเพ่ือทํา
หน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั งประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณ
ภัยทุกขั นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั งรายงาน
สถานการณส์าธารณภัยทีเ่กิดขึ นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจาก        
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมและสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมรายงาน

 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม) 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแควอ้อม) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



       ๑๙ 

 

ผู้อํานวยการอําเภอ พร้อมทั งประสานกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใกล้เคียงให้สนับสนุน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ น 
           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นที่ ใกล้เคียง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลแควอ้อมให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ น เพ่ือเป็นการ      
บูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั น  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมกับ (ระบุหน่วยงานทหารในพื นที่) ทั งนี  ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั ง
ศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ นอยู่กับระดับของหน่วยและ
สถานการณ์สาธารณภัยนั นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอ้ตกลง
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อํานวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื นที่ ทั งนี 
รายละเอียดการแบ่งมอบพื นท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล             

แควอ้อมเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อ
ประสานงาน สั่งการ รายงาน การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อม(กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื นที่ประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กั นเขตพื นที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื นที่อันตราย พร้อมทั ง   
แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่      เกิดเหตุ 
และให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมหรือผู้อํานวยการท้องถิ่น เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 



       ๒๐ 

 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั งให้การรักษาพยาบาลเบื องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั ง
ลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมทั งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื นที่รองรับการอพยพ 

 
 
ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
แควอ้อม 

 
ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
 

๒. 
 

พัฒนาสั งคมและความมั่ นคง
จังหวัดสมุทรสงคราม 
สํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

0 3471 2614 
 

0 3471 2614 
 
 

- 
 

- 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๒๑ 

 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล         
แควอ้อมฉบับนี  มุ่ งดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ ภัยตาม          
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมาย
สําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นที่ ตามแนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
และการเตรียมความพร้อม ดังนี  
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   
ที่อาจเกิดขึ นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ 
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี  
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 

  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ นและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ 

   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั งอยู่ในพื นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 



       ๒๒ 

 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั นตอน ได้แก่   
ขั นที่ ๑ การทําความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต 
ขั นที่ ๒ การประเมินภัย ขั นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ 
ขั นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั นที่ ๖ การจัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         
ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

           ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเข้าสํารวจพื นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ สา
ธารณภัย       และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น เพ่ือ
ประกอบ       การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ น ได้แก่ (๑) การกําจัดความเสี่ยง 
(การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
        ทั งนี  ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายโุซนร้อน และ 

         อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ 
บางทั งหมดจาก
บริเวณพื นที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหวออก 
กฎหมายควบคุม
สิ่งก่อสร้าง การ
ซ่อมแซมและเสริม
ความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ทีด่ินโดย
คํานึงถึงความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉินซึ่ง
ครอบคลุมทั งบริเวณ
การเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหวการซ้อม
รับมือแผ่นดินไหว      
การจัดเตรียมสิ่งของ
ยังชีพและสิ่งของ
สํารองจ่ายการฝึก
ทีมค้นหาและ

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สําหรับซ่อมสร้าง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
สําหรับการซ่อม
สร้างและฟ้ืนสภาพ 



       ๒๓ 

 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

ช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

พายโุซนร้อน 
และอุทกภัย 
(ตัวอย่าง) 

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพื นที่
ตํ่าซ่ึงเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวกําบัง
ลมหรือใช้พื นที่  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เขื่อนหรือกําแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เป็น
แนวกั นน ํา        
ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน ําท่วม   
อยู่เหนือระดับน ํา  
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกําบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนที่ดิน เป็นต้น 

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

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสําหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื อบ้าน
ในพื นที่น ําท่วมถึง 
 

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

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทําให้ทราบถึง
พื นที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสีย่ง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ น นําไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ น เช่น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื นที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ นในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตําบลแควอ้อม ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็นพื นที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี  
 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ


       ๒๔ 

 

ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที1่-3 หมู่ที่ - หมู่ที่ 4-8 น ําหนุนเข้าพื นที่ บํ า รุ ง รั กษ าประตู กั น
น ําเค็ม 

ภัยแล้ง หมู่ที1่-6 หมู่ที่ 4-8 หมู่ที่ - น ําเค็มเข้ามาในพื นที่ ทําให้ไม่
มีน ํ าจืดในการอุปโภคและ
บริโภค 

จัดเวรยามในการเปิด -

ปิดประตูระบายน ํา 

วาตภัย หมู่ที1่-3 หมู่ที่ - หมู่ที่ 4-8 เกิดลมกระโชกแรงในพื นที่ 
เกิดลมหมุน 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และแจ้งเตือน 

อัคคีภัย หมู่ที ่-  หมู่ที ่-  หมู่ที ่1-8 การเผาเศษวัชพืชในสวน ริม
ทางถนน 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และแจ้งเตือน 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที ่-  หมู่ที ่-  หมู่ที ่1-8 การปนเปื้อนทางดิน ทางน ํา 
และอากาศจากการใช้ฉีดพ่น
ผัก ผลไม้ และพืชต่างๆ  

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และแจ้งเตือน 

 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ให้ดําเนินการในบริบทของสภาพพื นที่และสภาวะ
แวดล้อมในท้องถิ่น/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที ่1-3 หมู่ที่ - หมู่ที่ 4-8 - เป็นพื นที่ราบลุ่ม มีลําคลองหลาย
สายพื นที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือ
เขื่อนกั นตลิ่ง และมีน ําทะเลหนุน 
โดยเฉพาะพื นที่หมู่ที่ 1 - 3 

- ขุดลอกแหล่งน ําเป็น
ประจําทุกปี 
 

ภัยแล้ง หมู่ที ่1-6 หมู่ที่ 4-8 หมู่ที ่-  - พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น ํา   
ในปริมาณมากและต่อเนื่องทั งปี และ
ลําคลองมีการตื นเขิน โดยเฉพาะ
พื นที่หมู่ที ่1-6 

- ขุดลอกแหล่งน ํ าเดิม
เ พ่ือกักเก็บน ํ าไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพื นที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 
 



       ๒๕ 

 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง เสี่ยงต่ า 

วาตภัย หมู่ที ่1-3 หมู่ที ่- หมู่ที ่4-8 - อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบํารุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพื นที่หมู่ที่ 1-3 

- มี ก ารปรั บปรุ ง และ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ที ่- หมู่ที ่- หมู่ที่ 1-8 - ประชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพื นที่หมู่ที่ 1-8 
 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ น 
โดยเฉพาะพื นที่หมู่ที ่1-8 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจํา
ทุกปี และให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ที ่- หมู่ที ่- หมู่ที่ 1-8 - ไมม่ีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพื นที่ แต่ยัง
ต้องระมัดระวังจากการใช้สารเคมีท่ี
ใช้กับผัก ผลไม้ และพืชต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพื นที่หมู่ที่ 1-8 

- มีการให้ความรู้  และ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
และยากําจัดแมลงที่มา
จากธรรมชาติ  

 
หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ตํ่า) ตามภาคผนวก ญ 
 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมมีพื นที่ตําบลแควอ้อมสาธารณภัยที่ส่งผล
กระทบ ได้แก่ ภัยแล้ง จึงให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี  
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ว  และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื นที่ อปท. ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน กําแพง ประตูระบายน ํา เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งกําลังบํารุงป้ายสัญญาณฯลฯ) 
ขึ น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นท่ี 
 
 



       ๒๖ 

 

                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมได้มีการดําเนินการ ดังนี  
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื นที่ พร้อมทั งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมมีการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     

ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทําให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมและแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ น    ทั งนี  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทา      สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจะมีการประสานและสั่งการอํานวยการให้
ชุมชน/หมู่บ้าน ดําเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ําเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือทําหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ํา กรมอุทกศาสตร์       



       ๒๗ 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ น และให้ความสําคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั งนี  ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั งทําหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล      
แควอ้อมมีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี  
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสําคัญประกอบด้วย จํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนด
เขตพื นที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั งการสํารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น ํามันเชื อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล       
แควอ้อมมีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี  
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นขั นต่ําของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จําเป็น 
 
 



       ๒๘ 

 

                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมจะจัดทําโครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจําศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชน/หมู่บ้าน ที่
มีความพร้อมเป็นลําดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี  
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ น 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่ งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทํา
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ น เพ่ือเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั นวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี  
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 

   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดขั นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และขั นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย



       ๒๙ 

 

จากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี  
                 (๑) การทําความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั นมาจัดทําเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความ
เข้มแข็งและอยู่ในพื นท่ีปลอดภัย รวมทั งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน ําท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน ําหรือทําพื นที่แก้มลิงเพ่ือพักน ํา เป็นต้น 

                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื นที่เสี่ยงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอํานวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื นที่ที่คาดว่า
จะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย ไม่ต่ํากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ นและประชาชนในพื นที่     

อาจได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัย
ไม่ต่ํากว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี  

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ น ทั งนี  ให้นําแนวทาง มาตรการ และขั นตอนการปฏิบัติจาก      
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
 



       ๓๐ 

 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
    (๒.๑)  แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

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

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมได้นําระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื นที ่ดังนี  

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

กํ าลั งควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยั งสถานที่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 
 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 

ที่ สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ น  ให้จัด เตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 
 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 
 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล

ข่าวสารเป็นประจํา 



       ๓๑ 

 

๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัด
ชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี  
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้นําหมู่บ้าน รวมทั งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมทางโทรศัพท์หมายเลข0 34702129 ต่อ 102
วิทยุสื่อสาร ความถี.่................MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข   034-702129  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 3476 0464) ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณ
ภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี ่- .MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข. - 
 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 

  สาธารณภัย 

• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝ้าระวังระดับน าํใน 

  เขื่อน การระบายน าํ 
• เฝ้าระวังระดับน าํใน   
  แม่น ํา 
• ติดตามระดับน ําในคลอง  
• ติดตามระดับน ําทะเล 

• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 

  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 

  ประชาชน 
 
 

• หนว่ยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 

• ประเมินความเส่ียงภัย 

• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 

• คาดวา่มีผลกระทบให ้

  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 

  หนว่ยปฏิบัต ิ

• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 

  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 

• ให้กองอํานวยการ 

  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวา่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 

• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 

  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหนว่ยปฏิบัติ  
  หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 

  คู่ขนาน 

• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 

 
 
 
 

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

• การส่งผู้อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๓๒ 

 

บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ น โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็น     ผู้
ควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ในเขต
พื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  ๔.๑.๑โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แควอ้อม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 
- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งก าลังบ ารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 

 

              

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะหข์้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวงั 

และการแจง้เตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- งานฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
 

 



       ๓๓ 

 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม มีดังนี  

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  

ที่เกิดขึ น โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อํานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดําเนินการ พร้อมทั งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี  
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จําเป็น เพ่ือให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื นฟูพื นที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 

    ทั งนี  การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       ๓๔ 

 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อํานวยการโรงเรียนในพื นที่ 
- ผู้นําชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ นอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื นท่ี 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที ่1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลแควอ้อม  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลบ้านแควอ้อม 
- กํานัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 4  
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1-4 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 

                   ฯลฯ 

              

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 
- ปลัด อบต.แควอ้อม 
- สํานักปลัดอบต. แควอ้อม 
- กํานันตําบลแควอ้อม 
- สมาชิกสภา อบต. 1-8 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 

              

- รองนายก คนที่ 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5,7–8  
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5-8  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

ฯลฯ 
 

 

- สํานักปลัด อบต.  
- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 



       ๓๕ 

 

  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้อํานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื นที่ อปท.และอําเภอ)  และพื นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื นที่จังหวัด) ดังนั น   
เมื่อผู้อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี   
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นในฐานะ
ผู้อํานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด 
และผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          (๒) ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่โดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ้งให้
ผู้อํานวยการอําเภอและผู้อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอ หรือผู้อํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่พื นที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อํานวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อํานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่ใด 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั น  
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ น 

          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้นําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลําดับแรกๆ 

          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั นๆ ได้ และผู้อํานวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพื นที่อําเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 

      ทั งนี  แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

     เมื่อมีการประกาศเขตพื นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ นนั นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ นในอําเภอหรือ   กิ่งอําเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั งนี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ นในแต่ละพื นที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อําเภอในพื นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต    
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื อผ้า ฯลฯ 

         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น ําดื่ม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื องต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ น
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ น ทั งด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จํา เป็น 
โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบื องต้น
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ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแควอ้อม 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั นตอนดังต่อไปนี  
           (๒.๑) นําข้อมูลที่ได้ทั งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ น
     (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ น การขอรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล            
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนด
พื นที่อันตราย พื นที่ปฏิบัติการ พื นที่ปลอดภัย รวมทั งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี แจงการปฏิบัติได้ 
การสั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั งแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมกําหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแควอ้อม(การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมมีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ นในพื นที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ นในพื นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมาก และผู้อํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจะรับข้อสั่งการจากกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดก้ําหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื นที่ ตามตารางท่ี ๔-๑  
 



       ๓๘ 

 

ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อําเภอ/อบต. 

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่ 
 
กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.) จํานวน 1  แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั ง 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ    
  (ศบก.อ.) จํานว 1 แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั ง 

ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น 

 
 

ผู้อํานวยการ
อําเภอ 

  
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - กําหนดเขตและกันเขตพื นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื นที่ประสบภัย 
           - สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางท่ี ๔-2 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ  
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ ์

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมและกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพ่ือจะ
ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื นที่
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพื นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์สิ นสุด 

ส่วนอ านวยการ  

๓ ออกสํารวจพื นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสํารวจพื นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ส่วนอ านวยการ  



       ๓๙ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื นที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื นที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ ําขึ นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื นที่ประสบภัยและพื นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    
บ่งบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ
ประชาชน รวมทั งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอ านวยการ  

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื นที่นั น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั งรายงานผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั งขึ นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั งกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ

ส่วนสนับสนุน  



       ๔๐ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น 1 โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ 1-8  มีกํานันตําบลแควอ้อม รบัผิดชอบ
พื นที่ 

ส่วนอ านวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
ก่อนรับมอบภารกิจและพื นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสําคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี  

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพื นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี  

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพื นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี ยงตามความจําเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื นที่ใดเป็นพื นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื นที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือตํารวจในพื นที่ หรือพื นที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
 
                (๑.๒.๕) จัดตั งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน

ส่วนปฏิบัติการ  



       ๔๑ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื นฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   
ให้สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื นที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสําเร็จ น ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื นที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความสําคัญ
ในการค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
        (๒.๑) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื องต้น เพ่ือกําหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จําเป็นมายังพื นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น ําดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความสําคัญ



       ๔๒ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

กับการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์
เบื องต้น อาหาร น ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื องต้น 
ความต้องการเบื องต้น 
 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลําดับแรกก่อน    
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ ยนกําลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานที่สําคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
เช่น อาหาร น ําดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่สํารวจและจัดทําข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื องต้น และรายงานให้อําเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ

ส่วนอ านวยการ  



       ๔๓ 

 

ล าดับที่ การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

กําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  
๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  

ณ พื นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพ่ือทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กําหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ นในพื นที่ยุติแล้ว ให้ผู้ อํานวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื นที่ยุติลงแล้ว ให้ดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมทั งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ ําซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออําเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยใกล้เคียงและกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ านวยการ  

    
    



       ๔๔ 

 

 ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมมอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ  เพ่ือใช้เป็น
ความถี่วิทยุกลางสําหรับติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ และภาคเอกชน 
สําหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และใน
ภาวะไม่ปกติ โดยกําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแควอ้อม 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื นที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 3476 
9508 ต่อ 0 

 
        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1       
2       
3       
4       
5       



       ๔๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ น 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นหน่วยงานหลัก 
ดําเนินการ ดังนี  
       ๔.๖.๑ จัดตั งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื นที่ที่เกิดเหตุ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รพ.สต.แควอ้อม 

โทรศัพท์ 0 3476 9073 
รพ.สต.บ้านแควอ้อม 

โทรศัพท์ 0 3476 9071 
สายด่วน ๑๖๖๙ 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางคนที 

โทรศัพท์ 0 3473 0464 
โทรสาร ………………………… 

 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3476 9508 

ความถี่วิทยุ  ………………… MHz 
 

การประปาส่วนภูมภิาค 

สาขา สมุทรสงคราม 
โทรศัพท์ 0 3471 1601 

 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจอมปลวก 

โทรศัพท์ 0 3473 8157 

 
องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

โทรศัพท์ ............................... 
 

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท์ 0 3471 5836 
 โทรสาร  ............................................. 

 

การไฟฟ้าภูมิภาค 
สาขาย่อย บางคนที 

โทรศัพท์ 0 3476 8157 
 

 
สถานีต ารวจภูธร 

บางคนที 
โทรศัพท0์ 3476 1866 



       ๔๖ 

 

การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไป รวมทั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดําเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื นที่ที่ประสบภัยและพื นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 

       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพื นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้อง
มีการอพยพหรือไม่ รวมทั งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และชี แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   
ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
   ๔.๗ การอพยพ 

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในพื นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื นที่นั น   
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื นที่นั นออกไปจาก
พื นที่อย่างเป็นระเบียบ ทั งนี  ให้ดําเนินการอพยพไม่ต่ํากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกอง
กําลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงาน
ปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมกําหนดให้
นายกเทศมนตรี/  นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื นที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบลแควอ้อม/ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื นที่หมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นผู้ช่วย ทุกขั นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์        08 
6036 8227 



       ๔๗ 

 

       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น ําดื่ม เท่าที่จําเป็น รวมทั งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิด
บ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื นที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั งติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชน
หรือผู้นําหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในขั นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลําดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามขั นตอนการอพยพท่ีกําหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี  
           (๑) ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน เช่น ไฟฟ้า น ําประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจํานวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  
อยู่ภายในพื นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ นภารกิจแล้วควรนําข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    
ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอํานวย      
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากสื่อทุกช่องทางรวมทั งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 
เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเสียหาย     ที่เกิดขึ นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี  
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          
เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่ งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเป็นทุกๆ ด้าน               



       ๔๘ 

 

ทั งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื นฐาน สิ่งแวดล้อม ลําดับความสําคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื องต้น 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั งนี  ขึ นอยู่กับการเข้าถึง
พื นที่ประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงิน
และวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั งนี  จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ      
ในแต่ละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูล    
ที่ได้มาทําการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผู้อํานวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่ วถึง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั งนี  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 
   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมพิจารณาเห็นว่า     มีความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ดําเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี  
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลื อ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี  
       ๔.๙.๑ จัดตั งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กําหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่าง     
เสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั งศูนย์รับบริจาคเ พ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกันและ



       ๔๙ 

 

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

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี  
ตารางที่ ๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั งจากภายในและนอกพื นที่ 

สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จําเป็น 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ทํางาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั นพื นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสํารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื นที่ 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

      



       ๕๐ 

 

  ให้สํานักปลัดฯหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภค รวมทั งประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด
เพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพื นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จําเป็นแก่การดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไ ป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ทําหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 



       ๕๑ 

 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพื นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั งต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมให้
ส่งมอบภารกิจที่ต้องดําเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั นต่อไป เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา
ชุมชนหรือผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื นที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมแบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพื นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั งกําหนดพื นที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการดําเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                        
    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี  
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่ ใด ให้ผู้ อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นมีหน้าที่            
เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื นที่นั น
และผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งพื นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื นที่นั นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ น 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 



       ๕๒ 

 

         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื นที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       
การรับมือให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นแจ้งกองอํานวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         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 

         ทั งนี  ให้ ใช้ เกณฑ์ เงื่อนไขทางด้านพื นที่ /ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           
ด้านทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อํานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน
เป็นเกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ๕๓ 

 

บทท่ี ๕ 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

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

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีส่วนร่วมในขั นตอนต่างๆ ที่จะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั งต่อไป 

 

แผนภาพที่ ๕-1 :                                                                  

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 



       ๕๔ 

 

   ในอดีตที่ผ่านมา ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)              
ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ดังนั นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็น
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสําคัญกับการป้องกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพ่ิมมากขึ น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว 
ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          
ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมสํารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื องต้นภายในพื นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร้าง
คืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี  
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟแูละกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมสํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี  
         (๑) ข้อมูลพื นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ น 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสํารวจข้อมูลดังต่อไปนี  
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คํานึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 



       ๕๕ 

 

         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพื นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมจัดตั งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพื นฐานที่เสียหายในเบื องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการ ฟ้ืนฟูไปยั ง             
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั งจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการฟ้ืนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมสํารวจประเมินความจําเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี  

   (๒.๑) ข้อมูลพื นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ น 
๓. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี  
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟผูู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

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

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

๔. องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอบางคนที  และจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 



       ๕๖ 

 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบื องต้น ให้ผู้อํานวยการอําเภอ 
ผู้ อํ านวยการจั งหวัด ผู้ อํ านวยการกลาง ผู้ บัญชาการป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองความต้องการที่จําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  
ซ ําขึ นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลแควอ้อมเป็นหน่วยงายหลัก และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี  

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ ําซ้ อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพื นที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     



       ๕๗ 

 

โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กกําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่ สามารถใช้งานได้  ทั งนี  ควรให้ความสําคัญกับการ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรกําหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพื นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี  

   (๒.๑) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื นที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟ้ืนฟู
พื นที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื นฐานนั นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังนี  

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม       

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 
   (๒.๔) ให้รื อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พื นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พื นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ 
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ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการชลประทานจังหวัด
สมุทรสงคราม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตขึ นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี  

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพื นฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นหน่วยหลักในการ

ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั งนี  ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแควอ้อม 

        (๒) สําหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    
ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพื นที่เกิดภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

          - ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดขึ น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย 
ทั งนี  การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ นอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดําเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์        
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้



       ๕๙ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแควอ้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแควอ้อม        เป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื นฐานนั นๆ ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ นไปตามลําดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

 (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

         (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมที่กําหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๖๐ 

 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลแควอ้อมไปสูก่ารปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล      
แควอ้อม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้จัดทําขึ นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา      สา
ธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการ
จัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย  ประกอบด้วย การมุ่ ง เน้นการลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย                     
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/
อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
แควอ้อม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน  ซึ่งเป็นตัวชี วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อมพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี  
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมพ.ศ. 
๒๕๖๑ รวมทั งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ น  ในพื นที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื นที ่
 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลแควอ้อม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 



       ๖๑ 

 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื นท่ี 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนตําบลแควอ้อม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอําเภอบางคนที  และจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมการทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจประเมินวิเคราะห์    
พื นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สนง.ปภ.จว.
สมุทรสงคราม 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแคว
อ้อมการร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความ
ชํานาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สนง.ปภ.จว.
สมุทรสงคราม 
- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื นที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
- ห น่ ว ย ง า น ที่



       ๖๒ 

 

ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตามภารกิจของอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายทั งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื นท่ี 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สพป. 
- สพม. 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื นที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั งส่วนกลางและระดับพื นท่ี การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อํานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ นไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมทั งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลาง
แผนและปลายแผน พร้อมทั งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อม 
- สนง.ปภ.จว.
สมุทรสงคราม 
- สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่กําหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้
ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่ าการดําเนินการใกล้ถึง
เป้าหมายที่กําหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล

แควอ้อมเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ โดย
ให้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพ่ือรายงาน

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม  แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัต ิ
รวมทั งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วกําหนดประเด็นและตัวชี วัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั งควรกําหนดเป้าหมายและพื นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ระบุช่ือ อปท.) 
กําหนดขึ นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให้ผู้อํานวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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ผลต่อไปยังผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ นไปทราบ เพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานต่อไป 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณ
ภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน
นําปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลแควอ้อมต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั งการนําสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ นกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั งก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ น          
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี  

       (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแควอ้อมเพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั งสําคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดว่า 
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กําหนดไว้ในแผนต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั น หาก องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมได้ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม      พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและ
เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อมพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 


