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สารบัญ 
 
                     หน้า 
 
แผนที่ อปท. 
บทนํา                
  
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต. ชําผักแพว      ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       2 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ําลําคลอง      3 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        3 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      3 
๑.๒.๒ สถิติภัย        3 

  ๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ อบต. ชําผักแพว  4 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป ี      ๕ 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๖ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๖ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๖ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๗ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    ๘ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๘ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๘ 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ชําผักแพว  ๙ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๙ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ       ๙ 
   ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต. ชําผักแพว (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) ๑2 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑2 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด     ๑2 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง   ๑๓ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่     ๑3 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑3 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติก่อนเกิดภัย        ๑5 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑5 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑5 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง       ๑5 
  ๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑6 

  ๓.๓ พ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๑7 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    18 
  ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      19 
  ๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    19 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒1 
 ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย        ๒2 

   ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒2 
   ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒2 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒3 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒4 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกดิภัย        ๒5 
  ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต. ชําผักแพว    ๒5 
   ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต. ชําผักแพว   ๒5 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต. ชําผักแพว ๒6 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    28 
  ๔.๓ การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  28 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       29 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       29 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ    29 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       36 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓6 
  ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน    37 
   ๔.๗ การอพยพ         38 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 39 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    38 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   39 
 
 
 
 
   



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค       ๔0 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว     ๔0 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย     ๔2 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔3 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๔3 
   ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ๔3 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2   ๔3 
  บทที่ ๕   การปฏิบัติหลังเกิดภัย        ๔5 
   ๕.1 การสํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น  ๔6 
   ๕.2  การฟื้นฟู         ๔7 
   ๕.2.1  การฟื้นฟูระยะสั้น       ๕8 
    ๕.2.2  การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕9 
    ๕.๒.๓ การฟื้นฟูดา้นตา่งๆ       ๕0
 บทที่ ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕2 
  ของ อบต. ชําผักแพว ไปสู่การปฏิบัต ิ
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕2 
   ของ อบต. ชําผักแพว ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕4 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕5 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๕5 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕6 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕6 
   ของ อบต. ชําผักแพว 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขต อบต. ชําผักแพว 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดสระบุรี 

ค. บัญชีรายชื่อเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ของ อบต.ชําผักแพว  

ง. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์     
 ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ. แผนงาน /โครงการ  จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชน
ได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

ฉ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้    
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช. แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
 



ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่สําคัญในเขต อบต.ชําผักแพว     
ฌ. บัญชีพื้นที่ปลอดภัย กรณีการเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขต อบต.ชําผักแพว  

    

สารบัญ (ต่อ) 
 

ญ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอย่างคําสั่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชําผักแพว  
ฏ. ส่วนงานการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.    

 (Emergency Support Function : ESF) 
ฐ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย    

 ในอํานาจหน้าท่ีของผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร 
ฑ. การแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ฒ. แผนงาน /โครงการ  จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชน

ได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
ณ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้    

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด. (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment 

Form)  
 

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



 

 
สารบัญแผนภาพ 

 
                      หน้า 
 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทนํา 
 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๘ 
       ของ อบต.ชําผักแพว 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๒ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ชําผักแพว   ๒๗ 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาํศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น  ๒๙ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชําผักแพว  ๓๙ 
 

แผนภาพที่ ๔–๔  :  โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.ชําผักแพว    ๔๔ 
 

 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 
 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.ชําผักแพว     ๒ 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.ชําผักแพว     ๓ 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ อบต.ชําผักแพว     ๓ 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ อบต.ชําผักแพว     ๔ 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.ชําผักแพว  ๔ 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ อบต.ชําผักแพว     ๕ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.ชําผักแพว     ๕ 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดบัการจดัการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบญัญัตปิ้องกนัและ ๖ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่  ๑๕ 
   อบต.ชําผักแพว 
ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง   ๑๗ 
   กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุทีท่ําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๑๙ 
   อบต.ชําผักแพว 
ตารางที่ ๔–๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ ๓๒ 

 ตารางที่ ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.ชําผักแพว   ๓๓ 
 ตารางที ่๔-๓  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว   ๔๓ 
 ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ๕๔ 
 



 
 

บทนํา 
   
   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว  พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์  เช่น  การตัดไม้
ทําลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีทําลาย
สิ่งแวดล้อม  ทําให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด  และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซ่ึงสาธารณภัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน 
โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน 
และช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลชํา
ผักแพว  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้
ความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ีประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การ
เผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมท้ังการฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพท่ี ๑ –  ๑) 

                           
 

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว   
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดําเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย 
 

แผนภาพที่ 1-1 :  

วงจรการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 ท่ีตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบล 
ชําผักแพว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ท่ี 5 ตําบลชําผักแพว อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี อยู่ห่างจากอําเภอแก่งคอยประมาร 13 กิโลเมตร  
  อาณาเขตตําบลชําผักแพวเนื้อที่ตําบลชําผักแพวมีทั้งหมด 85,345 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 30,597 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลและอําเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลตาลเดี่ยวและตําบลทับกวาง 
 ทิศใต้  ติดต่อกําตําบลท่ามะปราง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลท่ามะปรางและพื้นท่ีเขาใหญ่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลห้วยแห้ง 

สภาพพื้นท่ีของอําเภอแก่งคอย มีท้ังบริเวณที่ราบค่อนข้างสูง สลับเนินเขาและภูเขา พื้นที่ทาง
ตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม พื้นที่ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูงและภูเขา โดยเฉพาะด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงต่ํา สลับซับซ้อน จึงได้ถูกกําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขต
วนอุทยานแห่งชาติ 

 
          ๑.๑.๒ เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น หมู่บ้านจํานวน 10 หมู่ 
 

ลําดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ
1 บ้านดง 1 นายธนภัทร  น้อยนาดี ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านโคกกรุง 2 นายประจวบ  ทบศรี ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านชําผักแพว 3 นายศรายุทธ  ปานนาศรี ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านดอนจาน 4 นายอัครภณ  บรรพต กํานันตําบลชําผักแพว
5 บ้านป่าไผ่ 5 นายสุเทพ  ธูปสารี ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านมะขามป้อมใหม่ 6 นายบุญเลิศ  แดงเพลิง ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านรังแร้ง 7 นายวิชิต  กํ่ามะเริง ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านมะขามป้อมเก่า 8 นายทรงยุทธ์ จนัทร์ดี ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านวังแพ 9 นายบุญเพียง  สุขสารี ผู้ใหญ่บ้าน

10 บ้านธารนํ้าตก 10 นายประยูร  ลาวะกูล ผู้ใหญ่บ้าน  
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
มีประชากรท้ังสิ้น  4,723 คน แยกเป็นชาย  2,298 คน เป็นหญิง  2,425 คน มีความ

หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 69 คน / ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 
1 บ้านดง 243 399 397 796 
2 บ้านโคกกรุง 194 280 266 546 
3 บ้านชาํผักแพว 211 382 399 781 
4 บ้านดอนจาน 232 367 382 749 
5 บ้านป่าไผ ่ 107 193 183 376 
6 บ้านมะขามป้อมใหม่ 191 287 348 635 
7 บ้านรังแร้ง 228 318 350 668 
8 บ้านมะขามป้อมเก่า 109 211 191 402 
9 บ้านวังแพ 242 412 429 841 

10 บ้านธารน้าํตก 136 200 180 380 
รวม 1,893 3,049 3,125 6,174 

 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ราษฏรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ประกอบอาชีพหลัก คือ 

การทํานา เลี้ยงสัตว์ พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย เนื่องจากตําบลชําผักแพวมีพื้นที่กว้าง พื้นท่ี
ดังกล่าวจึงใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี(พ.ศ.2558– 2560) องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ) 
ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวหมู่ต่างๆ   

หมู่ที่ ชื่อถนน กว้าง ระยะทาง หมายเหตุ 
1 สายโคกกรุง –  บ้านดง  6 เมตร - สายเชื่อมต่อ ต.ทับกวาง 
2 สายแก่งคอย –  บ้านนา  8 เมตร 3,500 เมตร แบ่งเขต อบต.ชําผักแพว กับ 

อบต.ห้วยแห้ง 
 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,000 เมตร  

3 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,000 เมตร  
4 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,030 เมตร แบ่งเขต หมู่ 4 และ 1 
5 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 500 เมตร  
8 สายชําผักแพว –  มะขามป้อม    
9 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,055 เมตร  

10 สายเขาเกตุ –  โป่งก้อนเส้า 6 เมตร -  
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  ๑.๑.6 แหล่งแม่นํ้าลําคลอง 

ตําบลชําผักแพวมีลําห้วย ลําคลองธรรมชาติไหลผ่าน จํานวน 2 สาย ดังน้ี 
1. คลองห้วยเสือ ต้นน้ําจากอ่างเก็บนํ้าบ้านดง หมู่ท่ี 1 ตําบลชําผักแพว ลําคลองผ่าน หมู่ท่ี 1,3 และหมู่ท่ี 6 
2. คลองชําผักแพว ต้นน้ําจากอ่างบ้านดง ลําคลองผ่าน หมู่ที่ 1,3,5,9,2 และไหลผ่านตําบลห้วยแห้ง  
 

ตารางแสดงขนาดแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้นที่เป็นจุดสําคัญ 
 

ลําดับ ชื่อ ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะการใชป้ระโยชน์ 
1 สระน้ํา หมู่ท่ี 1 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
2 อ่างเก็บน้ําบ้านดง หมู่ท่ี 1 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

3 ฝายโคกกรุง หมู่ท่ี 2 ไม่มีข้อมูล 
ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

4 ฝายชําผักแพว หมู่ท่ี 3 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

5 สระสาธารณะ หมู่ท่ี 4 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
6 ฝายโคกกรุง หมู่ท่ี 5 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
7 ฝายห้วยเสือ หมู่ท่ี 6 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

8 สระสาธารณะ หมู่ท่ี 8 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
9 คลองชลประทาน หมู่ท่ี 9 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
10 อ่างเก็บน้ํามหาลัย

จุฬาฯ 
หมู่ท่ี 9 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

 
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวส่วนใหญ่
เกิดภัยจากวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ท่ีเกิดภัยข้ึนบ่อยคร้ัง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน 
  ๑.๒.๒ สถิติภัย 

  สถิติการเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว (ประวัติการเกิดภัย
เรียงตามระดับความรุนแรงของภัยจากมาก ไปหาน้อย) 

สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ที่สําคัญที่เกิดข้ึน
และสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

                  1) อุทกภัย/โคลนถล่ม 

วัน เดือน ปี 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นทีป่ระสบภัย 

(หมูท่ี่/ชุมชน) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย  

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

        

  (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลชาํผักแพว ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๘  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
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       (2) วาตภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย พื้นท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จํานวนบ้านเรือน
เสียหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
 (บาท) 

30/04/59 พายุฤดูร้อน หมู่ 3 - 1 7,000.-บาท 

  (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะศาลพระ ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๘  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

      (3) ภัยแล้ง 

วัน เดือน ปี 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือนท่ี
ประสบภัย  

พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จํานวนสัตว์ 
ท่ีรับผลกระทบ 

(ตัว) 
      

 (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะศาลพระ ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๘  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

     (4) อัคคีภัย 

วัน เดือน ปี 
ท่ีเกิดภัย 

สาเหตุการ
เกิดภัย 

พื้นท่ีประสบภัย 
(หมู่ท่ี/ชุมชน) 

จํานวนครัวเรือน
ท่ีประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
       

 (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะศาลพระ ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๘  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
 

๑.๓ การจัดลําดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

ลําดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง นํ้าในแหล่งเก็บกักน้ําลดน้อยลง 
2 วาตภัย ลมกรรโชกแรง 
3 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก 
4 ไฟปา่ มีการเผาปา่ทําให้รุกลามจนเกิดวงกว้างยากต่อการดับ 

 

 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบ่อยครั้งและเกิดข้ึนเป็นประจําในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง จึงทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากข้ึน ได้แก่ ภัย
แล้ง วาตภัย อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ไฟป่า นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสา
ธารณภัยที่เกิดบ่อยคร้ังมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณ์ทําได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วง
ระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 
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ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารสว่นตําบลชําผักแพว 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว จึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ดังน้ี 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาทีเ่กิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ภัยแล้ง             

วาตภัย             

อุทกภัย             

อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
 

        
ปีใหม่ 

 
(สามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจําปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่) 

หมายเหตุ : … ……………  เฝ้าระวังตลอดทั้งป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฤดูแล้ง 

สงกรานต์ 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสําคัญมากข้ึนกับ การ
ดําเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ “ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย”  (Disaster Risk 
Management : DRM) ซ่ึงประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับน้ี ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

“ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  แก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”  
 

              ๒.๒ ระดับการจดัการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมาย    ใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเป็น
ลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพื่อรายงานนายอําเภอให้เสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลาง
ต่อไป 
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    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดยุทธศาสตร์       การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน โดย
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซ่ึงจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยให้ท้องถ่ิน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสู่การพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถ่ินเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ –  
ปรับตัว –  ฟื้นเร็วทั่ว –  อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ จัดการ
กับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเปราะบาง และ
เพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    ความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม 
สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       ท่ี
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟื้นฟู ซ่ึงหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          และประเพณี
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสําคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. 
2560 ฉบับน้ี        มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
และความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากใน
การเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินก็จะสามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลาย
กลุ่มในชุมชน 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๘ 
 

      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
มีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 (โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว โดยกําหนดให้มีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและข้ันตอนของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ในการจัดการให้มี
เคร่ืองหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

         (๒) องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว นําเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไป
ใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเป็นลําดับแรก ทั้งนี้ หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณสําหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณ  เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําป ี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงานโครงการ อ่ืนที่ ยั ง ไม่มี 
ความจําเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
สําหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๙ 
 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
         ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน 

องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวจะมีองค์กรที่เก่ียวข้องในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซ่ึงกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพวต้องมีการเชื่อมโยงและ รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

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

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

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้า ท่ีจัด ทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามท่ีระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหน้าที่บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน           การ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

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

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อํานวยการกลาง เป็นผู้อํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนของสรรพกําลัง เคร่ืองมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม     ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมท้ังรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๐ 
 

เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งน้ี ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อํานวยการ 

          (4) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหน้าที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ 

          (๕) กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่  
      กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหน้าท่ีอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด
สาธารณภัยข้ึน พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบล
วัดเพลง เทศบาลตําบลวัดเพลง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลคูบัว องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อกระดาน หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนเม่ือได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
ผู้อํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี ให้กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน ข้ึน โดยมี
ผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ เพื่อทําหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี พร้อมทั้งให้รายงานผู้อํานวยการอําเภอในเขต
พื้นท่ี (นายอําเภอวัดเพลง) ทราบทันที  
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    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยลําพัง ให้รายงานให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 
ผู้อํานวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อํานวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อํานวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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   ๒.๖  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารสว่นตําบลชําผักแพว  
 (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
          บทบาทภารกิจ 
 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เพื่อ
ทําหน้าที่จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมท้ังประสานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่         ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
จัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี      ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก        กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียง และหรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานอําเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอกําลังสนับสนุนจาก        กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว และสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว รายงาน
ผู้อํานวยการอําเภอ พร้อมท้ังประสาน     กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบล ซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลชําผักแพว) 

 

จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลชําผักแพว) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อ
หรือใกล้เคียง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ให้การสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

๒.๗.๓ การปฏิบัตร่ิวมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารน้ัน  

จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  กับ หน่วยงานของกรมทหารบก ทั้งน้ี ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์
ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สา
ธารณภัยน้ันๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อํานวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ท้ังน้ีรายละเอียดการแบ่งมอบ
พื้นท่ีในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

 
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว (กรณีเกิด สาธารณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพื้นท่ีประสบภัยก่อน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ก้ันเขตพื้นท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้ง  แจ้ง
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ตํารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้
รายงานตัว      ท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว หรือผู้อํานวยการท้องถ่ิน เพื่อรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
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ลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 
 
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสงัคม และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

ลําดับที่ 
รายนามภาคประชาสังคม 
และองค์การสาธารณกุศล 

โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 
 

มูลนิธิฮูลิน 
มูลนิธิร่วมกตัญญูแก่งคอย 
มูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรม 
 

036-227154 
085-8041212 
086-1369117 

- 
คุณสมโภช อําไพจิตร 

คุณรชต มากูล 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัตกิ่อนเกดิภยั 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
ฉบับน้ี    มุ่งดําเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสําคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ตาม
แนวทางในการดําเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พร้อม ดังน้ี 
        ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม 
ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   ท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเส่ียง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทําให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซ่ึงสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ 
ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังน้ี 
 
ความเส่ียง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดข้ึนและประเมิน
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ใน
การรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง
อย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามา
ซ่ึงความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ 
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทําให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทําให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 
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ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   
ข้ันที่ ๑ การทําความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต 
ข้ันที่ ๒ การประเมินภัย ข้ันท่ี ๓ การประเมินความล่อแหลม ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ 
ข้ันที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันที่ ๖ การจัดทําข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         ใน
การจัดการและลดความเสี่ยง ข้ันที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย 
           ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเข้าสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สา
ธารณภัย   และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อ
ประกอบ  การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ได้แก่ (๑) การกําจัดความเสี่ยง (การ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
        ทั้งนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณี
แผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเส่ียง กรณี พายุโซนร้อน และอุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 

การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ 
การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเส่ียง 

พายโุซนร้อน 
และอุทกภัย 

 

ย้ายชุมชนท่ีสุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพื้นท่ี
ต่ําซ่ึงเสี่ยงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวกําบัง
ลมหรือใช้พื้นที่  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เข่ือนหรือกําแพง
คล่ืน และอ่ืนๆ เป็น
แนวก้ันน้ํา        
ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน้ําท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ํา  
ท่ีคาดการณ์ไว้ ใช้
แนวกําบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนที่ดิน เป็นต้น 

การเฝ้าระวัง     
การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าสําหรับ
พายุ        การ
เตือนภัยนํ้าท่วม         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุ่นและกําหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพื่อการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนสําหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซ้ือบ้าน
ในพื้นที่น้ําท่วมถึง 
 

  รายละเอียดเร่ืองการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ท่ี 
www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/ ส่วน
นโยบายภัยธรรมชาติ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๗ 
 

    ๓.๓ พ้ืนที่เสี่ยง ระดับความเส่ียง และปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
  เม่ือมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะทําให้ทราบถึง
พื้นท่ีเสี่ยงภัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน นําไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    
รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ี
กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จาก
สาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตําบลชําผักแพว ซ่ึงมีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๘ 
 

ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตทุี่ทาํใหเ้กิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ  
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทําให้
เกิดความเส่ียงจาก 

สาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงตํ่า 

อุทกภัย หมู่ท่ี..... หมู่ที่ 1-3,
๕,๗,๙ 

หมู่ที่ 
4,6,8,10 

- เ ป็นพื้ นที่ ร าบลุ่ ม  มี
คลองเชื่อมกับเข่ือนบ้าน
ดง 

- ขุดลอกแหล่งน้ํ า เป็น
ประจําทุกปี 
 

ภัยแล้ง หมู่ท่ี 4 หมู่ที่ ๑,๓ หมู่ที่
๒,๔,๕,๖,๗,
๘,๙,๑๐ 

- พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ทางเกษตร เกษตรกรจึง
มีความต้องการใช้นํ้า   
ในปริมาณมากและ
ต่อเนื่องท้ังปี 

- ขุดลอกแหล่งน้ํ า เป็น
ประจําทุกปี 
- ขุดลอกแหล่งน้ํา เดิม
เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน ฤดู
แล้ง 
 

วาตภัย หมู่ท่ี..... หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่ที่..... - ลั กษ ณะ ภู มิ อ า ก า ศ
โ ด ย ทั่ ว ไ ป อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
อิทธิพลของลมมรสุม 

- มีก ารป รับปรุ ง และ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพม่ันคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย หมู่ท่ี..... หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่ที่..... - ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการดูแล
ความปลอดภัยเร่ืองการ
ใช้ไฟฟา้ 
-ประชาชนไม่ทราบถึง
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน 

- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจํา
ทุกปี และให้ความรู้
เก่ียวกับอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ท่ี..... หมู่ที่..... หมู่ที่ ๑-๑๐  - มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

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



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๙ 
 

      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว มีพื้นที่ราบสูงมีภูเขา เน่ืองจากติดกับ
เทือกเขาใหญ่จึงมีพื้นที่ราบและภูเขา มีพื้นท่ีเสี่ยงสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก อุทกภัย วาตภัยและ
ภัยแล้ง จึงให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง  องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้พิจารณาโครงสร้างท่ี
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง ฝายก้ันน้ํา ประตูระบายนํ้า  ข้ึนเพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ 
การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้มีการดําเนินการ 
ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  กับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับ สา
ธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 

๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว มีการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     ใน

การป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน
และเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนท่ี
หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        ใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
      เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมท้ังเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทําให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน    ท้ังน้ี การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดําเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสมํ่าเสมอ 
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           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อทําหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิด
ภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และให้ความสําคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งน้ี ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยข้ึนอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหน้าท่ีติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว โดยใช้ระบบการสื่อสาร เคร่ืองมือแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังทําหน้าท่ีเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมี
สาระสําคัญประกอบด้วย จํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนด
เขตพื้นท่ีรองรับการอพยพให้อยู่ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้
ชัดเจน การกําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังน้ี 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยกําหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้นําชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียน 
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    (๕.๓) ปัจจัยความจําเป็นข้ันต่ําของศูนย์พักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จําเป็น 
                  (๖) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจําศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชน/หมู่บ้าน ท่ี
มีความพร้อมเป็นลําดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เม่ือเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เม่ือเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซ่ึงจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   ไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดทํา
แผนการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพื่อเป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดทําแผนการบริหารความต่อเน่ือง
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต   เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ข้ันตอนการฟื้นฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สา
ธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมท้ังมีภูมิปัญญาท้องถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย
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จากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การทําความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้สํารวจชุมชน  เพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทําเป็น  แผนลด
ความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังจากเกิด   สา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถ่ิน ระดับอําเภอ   และ
ระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มี
ศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา
ธารณภัย เช่น ชุมชนท่ีโดนน้ําท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ํา เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจําเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยกองอํานวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพื้นท่ีที่คาดว่าจะเกิด
ภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยท่ีถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ท้ังน้ี 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อน
เกิดสาธารณภัย ไม่ต่ํากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เม่ือมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่     อาจ

ได้รับผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ํา
กว่า ๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเอง

ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ให้นําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก      กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๒๓ 
 

          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้นําชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

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

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้นําระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าท่ี

กําลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        และ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่ ส ถานการณ์จะ รุนแรงมาก ข้ึน  ใ ห้จัด เต รียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีนํ้าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจํา 
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๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 
           กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จัด
ชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย       เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝา้ระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหรือผู้นําหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และ
ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเน่ือง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ทางโทรศัพท์หมายเลข วิทยุสื่อสาร ความถ่ี162.525 
MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข - 
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง ระบุหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  036-245511  / 036-247418  ตามแบบรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยสุื่อสาร ความถ่ี 162.525MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข - 
 
 
 
 
 
 

      เฝ้าระวัง ติดตาม    
        สถานการณ ์

ชีวิตและ
ทรพัย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหนา้ 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับนํ้าใน 
  เข่ือน การระบายนํ้า 
• เฝ้าระวังระดับนํ้าใน   
  แม่นํ้า 
• ติดตามระดับนํ้าในคลอง  
• ติดตามระดับนํ้าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

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

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

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภยั 

 
     ๔.๑ การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินข้ึน โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ เพื่อทําหน้าท่ีจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียง และ/หรือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน   ๑ คณะท่ีปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบรหิารส่วนตําบลชําผักแพว 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อํานวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ทีป่รึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอํานวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลงิ 
- งานโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
- งานส่งกําลังบํารุง 
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบรหิารจัดการผู้เสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย์ส่ังการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ ์
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้าระวัง 

และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพนัธ์และตอบโต้การข่าว 
- งานรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสีท่ี่จําเปน็ 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงนิและบัญชี 
- งานรบับริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ํามันเช้ือเพลงิ ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- งานฟืน้ฟูพืน้ทีป่ระสบภัย 
- งานฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
- งานการฟืน้ฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว มีดังน้ี 

(1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามท่ี
ผู้อํานวยการท้องถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี ส่งกําลังบํารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอํานวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจําเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ดําเนินการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว /ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดังน้ี 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จําเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งน้ี การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 
๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
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แผนภาพที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจาํศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจําศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินปรับได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อํานวยการท้องถ่ินเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
 
 
 

ผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี 1 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ...... 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอํานวยการ 

- ปลัดอบต. 
- สํานักปลัด อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ...... 
- สมาชิกสภาอบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี 2 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สํานักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่............. 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ตํารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้นําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ)์ 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
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  ๔.๒ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
        เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้อํานวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพื้นท่ี อปท.และอําเภอ)  และพื้นท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นท่ีจังหวัด) ดังนั้น   เม่ือ
ผู้อํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  
          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นในฐานะ
ผู้อํานวยการท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด และ
ผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อํานวยการ
ท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีโดยเร็วเป็นลําดับแรก และแจ้งให้
ผู้อํานวยการอําเภอและผู้อํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผู้อํานวยการท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีของ
ตน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอ หรือผู้อํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีท่ีพื้นที่ที่ เ กิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้อํานวยการท้องถ่ินหลายคน ผู้อํานวยการท้องถ่ินคนหน่ึงคนใด จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อํานวยการท้องถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ใด 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถ่ินซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่น้ัน  ที่
จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้นําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่
มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นลําดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถ่ินนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อํานวยการท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตพื้นท่ีอําเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เม่ือมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    แก่ผู้ใด 
ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ดําเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     ที่
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กระทรวงการคลังกําหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าก่ิงอําเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอ
หรือก่ิงอําเภอน้ันหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอําเภอหรือ   ก่ิงอําเภอท่ีรับผิดชอบและให้
ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ท้ังน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
เจ้าหน้าท่ีเจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวท่ีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ
ในพื้นที่ท่ีเกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ คํานึงถึงหลักการ ดังน้ี 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ นํ้าดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร นํ้าดื่ม 
ยารักษาโรค เคร่ืองครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหา
ผู้รอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบ้ืองต้น เงินชดเชย การค้นหา
ทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
               องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้ รับผิดชอบจัดทํารายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านสถานการณ์        
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านสํารวจความเสียหายและความต้องการเบ้ืองต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชําผักแพว 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
       (๒.๑) นําข้อมูลที่ได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  
 (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพิ่มเติมในเร่ืองปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
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       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้นําในการสอบถามสํารวจข้อมูล
สถานที่ สิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล           ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ กําหนดพื้นท่ี
อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การ
สั่งการต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงาน
ตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและนําข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
             องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวกําหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตําบลชําผักแพว (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อํานวยการท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลชํา
ผักแพว ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมาก และผู้อํานวยการจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง 
(ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จะรับข้อสั่งการจากกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กําหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
ตามตารางที่ ๔-๑  
 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อําเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

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

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ   
  (ศบก.อ.) จํานวน................แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อํานวยการ
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 

ผู้อํานวยการ
อําเภอ 
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     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพื้นที่ประสบภัย 
           - สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย กู้
ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร ที่จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ในการกู้ภัย 

ตารางที่ ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

ลําดับ
ที่ 

การปฏิบัต ิ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ิน (ตามข้อ 4.1) ส่วนอํานวยการ  
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว และกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะได้เสนอ    ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นท่ีประสบสา
ธา ร ณ ภัย  แล ะประกา ศ เ ขตพื้ นที่ ก า ร ใ ห้ คว า มช่ ว ย เหลื อฯ  ต่ อ ไ ป            
จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอํานวยการ  

๓ ออกสํารวจพื้นท่ีและประเมินสถานการณ ์
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสํารวจพืน้ที่และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนรับมือ
กับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอํานวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเร่ืองความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นท่ีและ
ประชาชนผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นที่
ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซํ้าข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความ
ซับซ้อน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอํานวยการ  

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเปน็ระบบ  ส่วนอํานวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นท่ีประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์เตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    บ่ง
บอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะ
สิ้นสุด 
 

ส่วนอํานวยการ  



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๓๒ 
 

ลําดับ
ที่ 

การปฏิบัต ิ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เคร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัย
อ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเม่ือเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่น้ันจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อํานวยการท้องถ่ิน ผู้อํานวยการอําเภอ ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๘ กําหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีได้มา
และพร้อมใช้ เพื่อรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอํานวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นท่ีประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมท้ัง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ กําหนดและแบ่งโซนพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๑,4 มีกํานัน รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๒,3,๕,๖ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ ๗,๘,๙,๑๐ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ รับผิดชอบ
พื้นที่ 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพื้นที่ 

ส่วนอํานวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏิบัติการ  

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน        เข้า
รายงานตัวท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาํบลชําผักแพว ก่อน
รับมอบภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
เข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๒ การเผชิญเหต ุ
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความสําคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นลําดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

ส่วนปฏิบัติการ  
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ลําดับ
ที่ 

การปฏิบัต ิ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องเข้าพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ใน

พื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  ที่

จําเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจําเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพื้นที่     โดย
ทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จาก
หน่วยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่  หรือพื้น ท่ีใกล้ เ คียงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นลําดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อม
ท้ังลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพื้นฐานได้ รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้
สามารถใช้การได้หรือจัดทําระบบสํารองเพื่อให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารท่ีปรุงสําเร็จ น้ําด่ืม เคร่ืองยังชีพท่ีจําเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ –  ๔๘ ช่ัวโมง (๑ –  ๒ วัน) ให้ความสําคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกําหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดทําบัญชี    การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่
จําเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีได้รับความเสียหายจาก สาธารณภัย 
พร้อมท้ังติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดก้ันช่องทางจราจร ให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   ใน
การติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ –  ๗๒ ชั่วโมง (๒ –  ๓ วัน) ให้ความสําคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ –  ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจ
ชันสูตรเบ้ืองต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูล
ท้ังหมดเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการ
แพทย์ 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน การ
ช่วยเหลือ รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความ
ต้องการเบ้ืองต้น 
 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ข้ึนไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นลําดับแรกก่อน    การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ –  ๔๘ ชั่วโมง (๑ –  ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ –  ๗๒ ชั่วโมง (๒ –  ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
และทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

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

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐ 
  

ส่วนสนับสนุน  
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ลําดับ
ที่ 

การปฏิบัต ิ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่สํารวจและจัดทําข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อําเภอเพื่อประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความ
ช่วยเหลือ ด้านอาหาร นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอํานวยการ  

๑๗ จัดต้ังศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พื้นที่ท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพื่อทําหน้าท่ีประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เ ก่ียวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
สําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทท่ีได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ีการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- กําหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียงข้องอย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เม่ือสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพื้นที่ยุติแล้ว ให้ผู้ อํานวยการท้องถ่ินรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศหรือ
ยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแล้ว ให้ดําเนินการอพยพประชาชน
กลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอํานวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เม่ือได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นําอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังการอพยพกลับ 
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซํ้าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงหรืออําเภอ 
 

ส่วนอํานวยการ  
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ลําดับ
ที่ 

การปฏิบัต ิ
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
(ระบุเบอร์โทรศัพท์) 

  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลข้างเคียง และกองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

    
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารองค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้กํากับดูแลและใช้งานความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยกําหนดให้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 036-714083 โทรสาร036-714081 
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แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ท่ีถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการ 
ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นท่ีที่เกิดเหตุ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อทําหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสําหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านดอนจาน 

โทรศัพท์ 086-8021336 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลชําผักแพว 
โทรศัพท์ 036-241936 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 

 
กองอํานวยการป้องกนัและ              

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอแก่งคอย 
โทรศัพท์ 036-254988 

กองอํานวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
 อบต. ชําผักแพว 

โทรศัพท์ 036-714082 
โทรสาร 036-714081 

ความถี่วิทยุ  162.525 MHz 
 

การประปาเขต 2 
จังหวดัสระบุรี 

โทรศัพท์ 036 - 211984 
 

กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 

อบต.ท่ามะปราง , อบต.หว้ยแห้ง 
โทรศพัท์ 036-715044 , 

 036-237356 

องคก์รภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตญัญแูกง่คอย 
โทรศัพท์ 085-8041212 

 

กองอํานวยการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัสระบุรี 

℡℡℡℡ โทรศัพท์ 036 - 212238 
℡℡℡℡ โทรสาร  036 - 212107 

  

การไฟฟ้าภูมภิาค 
อําเภอแก่งคอย 

โทรศัพท์ 036 - 244585 

สถานตีํารวจ 
อําเภอแก่งคอย 

โทรศัพท์ 036- 51921 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
โทรศัพท์ 036-244611 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
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กลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเน่ือง โดย
ให้เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดําเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ท่ีประสบภัยและพื้นที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเตือนภัยท่ีมีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย 
โทรโข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยน้ันต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่
บอกถึงอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พื้นที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมี
การอพยพหรือไม่ รวมท้ังวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเก่ียวกับการดําเนินการ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เคร่ืองมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   ให้
ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
   ๔.๗ การอพยพ 
       เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ีใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น   จะ
เป็นอันตราย ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    (ผู้
บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผู้ซ่ึงอยู่ในพื้นที่น้ันออกไปจาก
พื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการอพยพไม่ต่ํากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองกําลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้นําชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว กําหนดให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ในฐานะ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถ่ิน เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู่บ้าน กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เป็นผู้ช่วย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ในฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน เบอร์โทรศัพท์  
098-2712094 
       ๔.๗.๒ เม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับ  การ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าท่ีมีของมีค่า เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช้จําเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ําดื่ม 
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เท่าท่ีจําเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้
มิดชิดที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นท่ีเป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือ
ผู้นําหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําในข้ันตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมท้ังจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลําดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกําหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังน้ี 
           (๑) ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อตรวจสอบจํานวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  อยู่
ภายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นท่ีอพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกําลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควร
ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องท่ีเพื่อจัดส่งกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็น
ระยะ แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรนําข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพื่อป้องกันมิให้    ผู้
อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอํานวย      
ความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและนํ้าด่ืม การดูแลรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง
จากสื่อทุกช่องทางรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ 
เพื่อให้ผู้อพยพคลายความวิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  จะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
เสียหาย     ที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          
เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จําเป็นทุกๆ ด้าน               ท้ัง
ผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ลําดับความสําคัญก่อน –  กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้
ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   
เม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับการเข้าถึง
พื้นท่ีประสบภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและ
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วัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเน่ือง ท้ังนี้ จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ      ในแต่
ละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้นําข้อมูล    ที่
ได้มาทําการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผู้อํานวยการท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึง
การขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าดื่ม 
การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั้งน้ี ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
พิจารณาเห็นว่า     มีความจําเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ให้ดําเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
กําหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ     สา
ธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรน้ันไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค
เอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง   
ให้ได้ผลดี จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
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    (๔) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพื่อทําให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

 

ตารางที ่๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ข้อพิจารณาสําหรับทําเลที่ตัง้ 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่วา่จะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
ส่ิงแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีมีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟา้เป็นสิ่งสาํคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอ่ืนที่ไม่พึงพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว           
  โดยไม่จําเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถ่ิน 
- การเข้าถึงท่ีทํางาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการสาํรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวสัดิการท่ัวไปในพื้นที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถ่ินและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เ ก่ียวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะ
ปกติแล้ว ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินรายงานข้อมูลให้ผู้อํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณ
ภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เม่ือได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อํานวยการท้องถ่ิน ผู้อํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้อพยพทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผูใ้หญ่บ้าน / ประธานชมุชน) 

ฝ่ายอํานวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

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

บทบาทหน้าที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบ้ืองต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ทําหน้า ท่ีประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณี ท่ีผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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       (๓) เม่ือยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ให้
ส่งมอบภารกิจท่ีต้องดําเนินการต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพื่อความต่อเน่ือง
ในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เม่ือประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้นํา
ชุมชนหรือผู้นํากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุด
อพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว แบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะอพยพมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยตามลําดับและความจําเป็นเร่งด่วน 
พร้อมท้ังกําหนดพื้นท่ีรองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้
ล่วงหน้า โดยการดําเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                          

    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีใด ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีนั้นมีหน้าที่            เข้า
ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ันและ
ผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
แห่งพื้นท่ีใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการท้องถ่ินซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
พื้นท่ีนั้นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีมีความรุนแรงและลุกลามต่อเน่ืองยากต่อ       การ
รับมือให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินแจ้งกองอํานวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ      กอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็น
ระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จาํนวนผู้ท่ีได้รบับาดเจ็บและเสียชวีิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
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         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

         ท้ังนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพื้นที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพด้าน
ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อํานวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็น
เกณฑ์ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟื้นฟู) เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        ความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื ้นฟ ู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร ้าง (Reconstruction) และการฟื ้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดํารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มี
ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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   ในอดีตที่ผ่านมา ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู)              ซ่ึง
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความสําคัญกับการป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพิ่ม
มากข้ึน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเร่ืองลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเส่ียงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะ
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตาม
แผนภาพท่ี ๕-๑ 

 ๕.๑ การสํารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวสํารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองต้นภายในพื้นท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล      การสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ฟื้นฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรสํารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเคร่ืองใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้คํานึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
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         ๕.๑.๔ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพวจัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ 
และความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้ นฟู ไปยั ง             
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม 
และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟ้ืนฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        สิ่ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการฟื้นฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว สํารวจประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
๓. สํารวจและประเมินความจําเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

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

   (๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอแก่งคอย และจังหวัดสระบุรี ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย 
การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           เพื่อ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   การ
สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ให้
ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จาก
วงเงินงบกลางรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเป็นในเบ้ืองต้น ให้ผู้อํานวยการอําเภอ 
ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และ
นายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น 
        เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพื่อสนองความต้องการที่จําเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซํ้าข้ึนอีก 
การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลชําผักแพว เป็นหน่วยงานหลัก    และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน สํารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซํ้าซ้อน    ใน
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ใน
กรณีท่ีต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดย
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลใน
ครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแล
เด็กกําพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
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   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ
สถานการณ์เป็นระยะๆ 

       (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่ สภาพที่ ส ามารถใช้ งานได้  ท้ั งนี้  ควรใ ห้ความสํา คัญกับการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟื้นฟู ควรกําหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ี
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟื้นฟู
พื้นท่ีประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ดําเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความ
เสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงสระบุรี 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี และการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 
   (๒.๔) ให้ร้ือถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พื้นฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานท่ีท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ ดําเนินการ
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี สํานักชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟื้นฟูระยะกลางเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวเป็นหน่วยหลักในการ

ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภา
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อุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลชําผักแพว 

        (๒) สําหรับการฟื้นฟูระยะยาว เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซ่ึง
อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งข้ึน
กว่าเดิม โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเกิดภัย ให้
สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

          - ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวเป็นหน่วยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการดําเนินงานฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดข้ึน  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง
และการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสาน ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยท่ีถูกทําลายและได้ รับ     
ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยท่ีจะ
รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ท้ังน้ี 
การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ในการดําเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือและการฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
และชุมชน  ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลชําผักแพว เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยที่ถูกทําลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยท่ีจะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่ เ กินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานน้ันๆ ดําเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ท่ี
ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

 
       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 

               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 
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          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ที่กําหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร
และสมรรถนะ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

องคก์ารบริหารสว่นตําบลชําผักแพวไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผัก
แพว พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้จัดทําข้ึนโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูร
ณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณ
กุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติไว้ใน 

        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นท่ีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     ใน
ฐานะผู้อํานวยการท้องถ่ิน 

        เพื่อให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบล
ชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแต่ละภาค
ส่วน ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ลําดับที ่ การดําเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถ่ินได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ
ถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกา ร ป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกา ร ป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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ลําดับที ่ การดําเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓ มีส่วนร่วมกับอําเภอแก่งคอยและจังหวัดสระบุรี อย่างต่อเน่ือง เพื่อเชื่อม
การทํางานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การดําเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมสํารวจประเมินวิเคราะห์    พื้นท่ีเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภัย เป็นต้น 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- สนง.ปภ.จว. สระบรี 
 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ (ระบุชื่อ อปท.) การร่วมฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพื่อทดสอบและฝึกความชํานาญร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชาํผักแพว 
- สนง.ปภ.จว. สระบุรี 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกา ร ป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

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

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- สํานักงานจังหวัด
สระบุร ี
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกา ร ป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- สํ า นั ก ง า นจั งหวั ด
สระบุรี 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกา ร ป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่ เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- สพป. สระบุรี 
- สพม. สระบุรี 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ท้ังส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การกําหนดให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้อํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้ อํานวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเป็นประจําทุกปี รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ ปลายแผน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
- สนง.ปภ.จ. สระบุรี 
- สํ า นั ก ง า นจั งหวั ด
สระบุรี 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการดําเนินงานด้านการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจ
และหรือประเมินว่าภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้อง
กําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุ
หรือไม่บรรลุเม่ือเทียบกับเกณท์หรือดัชนีท่ีกําหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบ
ความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการดําเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดําเนินการใกล้ถึงเป้าหมายท่ี
กําหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสําเร็จและความ
ล้มเหลวดังกล่าวได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการต่อไปได้ 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชํา

ผักแพว เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบัติ โดย
ให้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล
กระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อํานวยการอําเภอเพื่อรายงานผล
ต่อไปยังผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุง   แนวทางการดําเนินงานต่อไป 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย

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

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลูตามหลักการท่ีกองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชําผักแพว กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอให้ผูอ้ํานวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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ของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนนํา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลชําผักแพว ต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได้    มี
การคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         และ
การบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถดําเนินการร่วมกับ   การ
ติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการ
ทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          การ
ดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

       (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยสําคัญท่ีผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงสําหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลชําผักแพว 

       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดว่า ใน
กรณีที่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีได้กําหนดไว้ในแผนต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติน้ีเปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ได้ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในแผน หรือมี
การวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
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