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คํานํา 
สถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลเบิกไพรปจจุบันมีหลากหลาย เชน วาตภัย น้ําไหลหลาก

อัคคีภัย การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค มีแนวโนมเกิดขึ้นบอยครั้งและเพิ่มมากขึ้น สาเหตุเนื่องจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของสังคมจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีโอกาสอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เชน 
วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย ภัยจาก การคมนาคม
ขนสง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เปนตน 

  องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรเปนหนวยงานในพ้ืนที่ตําบลเบิกไพร และมีบทบาทภารกิจ
ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในลําดับแรกกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงพ้ืนที่  ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่งการ
เพ่ือทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ   จึงถือเปนภารกิจสําคัญ
ขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ที่จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ
สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและ
บรรเทา  สาธารณภัยขึ้น เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และการ
ดําเนินการชวยเหลือใหแกหนวยงาน ในระดับทองถิ่นรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพ้ืนที่
ขางเคียง ตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผน
ตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 

       (นายธรรมรักษ     บุตรน้ําเพ็ชร)  
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

                                ผูอาํนวยการทองถิ่น 
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สารบัญ 
 
                     หนา 
 
แผนที ่อปท. 
บทนํา                
  
  บทที่ ๑  ขอมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ อบต.เบิกไพร      ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๒ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๒ 
   ๑.๑.๕ เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหลงแมน้ําลําคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๓ 

  ๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที ่อบต.เบิกไพร  ๕ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป       ๖ 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๗ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       ๗ 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      ๗ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๘ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๙ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๙ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภยั)   ๙ 
   ๒.๕ องคกรปฏิบตัิในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เบิกไพร  ๑๐ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๑๐ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๑๐ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) ๑๔ 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      ๑๔ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด     ๑๔ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑๔ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนที่     ๑๕ 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑๕ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทที่ ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        ๑๗ 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย      ๑๗ 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย     ๑๗ 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง       ๑๗ 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๑๘ 

  ๓.๓ พื้นท่ีเสี่ยงสาธารณภัยและปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๑๙ 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒๑ 
  ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      ๒๑ 
  ๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    ๒๒ 
  ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒๔ 
 ๓.๕ การแจงเตือนภัย        ๒๕ 

   ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒๕ 
   ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย       ๒๕ 
   ๓.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒๕ 
   ๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒๖ 
   บทที่ ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภยั        ๒๗ 
  ๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร    ๒๗ 
   ๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร   ๒๗ 
   ๔.๑.๒ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร ๒๘ 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย    ๒๙ 
  ๔.๓ การประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓๐ 
  ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       ๓๑ 
   ๔.๔.๑ หลักการปฏิบัติ       ๓๑ 
   ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ    ๓๑ 
  ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๙ 
   ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๓๙ 
   ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน            ๓๙ 
   ๔.๖ การประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    ๔๐ 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔๐ 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบตัใินการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ ๔๒ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๔๒ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๔๒ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค       ๔๓ 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว     ๔๓ 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔๕ 
  ๔.๑๒ การอพยพกลับ        ๔๖ 
  ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๔๖ 
   ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  ๔๖ 
  ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2   ๔๖ 
  บทที่ ๕   การปฏิบตัิหลังเกิดภัย        ๔๗ 
   ๕.1 การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน  ๔๘ 
   ๕.2  การฟนฟ ู         ๕๐ 
   ๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น       ๕๑ 
    ๕.2.2  การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๕๒ 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       ๕๓
 บทที่ ๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๕ 
  ของ อบต.เบิกไพร ไปสูการปฏิบัต ิ
   ๖.1 แนวทางการขบัเคลื่อนแผนปฏิบตักิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๕ 
   ของ อบต.เบิกไพร ไปสูการปฏิบัต ิ
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       ๕๗ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๕๗ 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครอืขายดําเนินการติดตามและประเมินผล  ๕๘ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       ๕๙ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๙ 
   ของ อบต.เบิกไพร 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในเขต อบต.เบิกไพร 

ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ภาคเอกชน และองคกรเครือขายในจังหวัดราชบุร ี

ค. บัญชีรายชื่อเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง/  
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ อบต.เบิกไพร 

ง. บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในพ้ืนที่ อบต.เบิกไพร     
จ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ     

ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ฉ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะตองใหความชวยเหลือ ขนยาย อพยพกอนเปนลําดับแรก  
ช. บัญชียานพาหนะเพ่ือเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ. บัญชีรายชื่อสถานท่ีสําคัญในเขต อบต.เบิกไพร     
ฌ. บัญชีพื้นที่ปลอดภัย กรณกีารเกิด (ระบุประเภทภัย) ในเขต อบต.เบิกไพร   
ญ. ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเสี่ยง     
ฎ. ตัวอยางคาํสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เบิกไพร  
ฏ. สวนงานการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.    

 (Emergency Support Function : ESF) 
ฐ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    

 ในอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
ฑ. การแบงมอบพื้นที่ในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
ฒ. แผนงาน /โครงการ  จัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใดในการแจงใหประชาชน  

ไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
ณ. แผนงาน /โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใช    

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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สารบัญแผนภาพ 
 
                      หนา 
 
 แผนภาพที่ ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          บทนํา 
 
 แผนภาพที่ ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๙ 
       ของ อบต.เบิกไพร 
 
 แผนภาพที่ ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑๓ 
 
 แผนภาพที่ ๒–๓  :  องคกรปฏิบัตใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๔ 
 
 แผนภาพที่ ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒๖ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการ อบต.เบิกไพร    ๒๗ 
 
 แผนภาพที่ ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น  ๒๙ 
 
 แผนภาพที่ ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เบิกไพร  ๔๐ 
 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว อบต.เบิกไพร    ๔๕ 
 

 แผนภาพที่ ๕–๑  : วงจรการจดัการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๘ 
 

สารบัญตาราง 
                      หนา 
 
 ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ อบต.เบิกไพร     ๓ 
 ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ อบต.เบิกไพร     ๓ 
 ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ อบต.เบิกไพร     ๔ 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอคัคีภัยของ อบต.เบิกไพร     ๔ 
ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ อบต.เบิกไพร  ๕ 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ อบต.เบิกไพร     ๕ 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ อบต.เบิกไพร     ๖ 
ตารางที่ ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ ๗ 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๒-๒  :  รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพื้นที ่  ๑๖ 
   อบต.เบิกไพร 
ตารางที่ ๓-๑  :  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง   ๑๘ 
   กรณีแผนดินไหว พายุโซนรอน และอุทกภัย 
ตารางที่ ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ๒๐ 
   อบต.เบิกไพร 
ตารางที่ ๔–๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที ่ ๓๒ 

 ตารางที่ ๔-๒  :  การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยของ อบต.เบิกไพร    ๓๓ 
 ตารางท่ี ๔-๓  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว   ๔๔ 
     ตารางที่ ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ           ๕๕ 
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บทท่ี 1 
ขอมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

๑.๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ตั้งอยูที่ 1/1 หมูที่ 11 อําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๕.๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๕,๙๙๘ ไร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตางๆ 
ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลแกมอน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่
จุดกึ่งกลางลําหวยทาชาง บริเวณพิกัด NR 513151 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามไหลเขา ผานถนน
ลูกรังไปวัดหนองปรือใหญ บริเวณพิกัด NR 527156 วกขึ้นไปทางทิศเหนือ ผานไรมันสําปะหลัง ถึงลําหวย
เผาถาน บริเวณพิกัด NR 527174 จากนั้นใชกึ่งกลางลําหวยเผาถานเปนแนวแบงเขตไปตามลําหวยหมด วก
ขึ้นเนินเขาทิศเหนือเขาพุมวง เขากลอยไปทางทิศตะวันออกวกขึ้นสันเขาเทือกเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 
575165 ไปตามสันเขา สิ้นสุดที่ยอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 รวมระยะทางดานทิศเหนือ
ประมาณ 10 กิโลเมตร 

        ทิศใต  ติดตอกับติดตอตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตน
ที่ก่ึงกลางถนนสาย จอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด N R 623064 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร 
วกไปทางทิศใต ผานไรออย บานหนองอายโชคถึงทางสาธารณะ บริเวณพิกัด  N R 610056 ตัดไปทางทิศ
ตะวันตกตามทางสาธารณะวกลงลําหวยทาชาง บริเวณพิกัด N R 537093 รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 
10 กิโลเมตร 

        ทิศตะวันออก  ติดตอตําบลหนองกวาง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีโดยมีแนวเขต
เริ่มตนท่ียอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 ไปทางทิศใตตามสันเขาผานสันเขาโกรกแต ยอดเขา 201 
เขาหุบตาเซ็ง ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานไรออยถึงถนนลูกรังไปวัดเขาผึ้ง บริเวณพิกัด NR 
623136 จากนั้นใชกึ่งกลางถนนเปนแนวแบงเขตไปทางทิศใต ผานวัดแมพระกิจจานุเคราะห ผานทิศ
ตะวันออกเขาคัดหอกประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใตจดสามแยกไปเขาคันหอก ตัดตรงไปทางทิศใตตาม
แนวคันนา สิ้นสุดที่แนวเขตบรรจบถนนสายจอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 623064 รวม ระยะทาง
ดานทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร 

        ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มตนที่จุดก่ึงกลางลําหวยทาชาง บริเวณพิกัด NR 537093 ไปตามลําหวยทาชางทางทิศเหนือผานถนนสาย
จอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 521111 วกไปทางทิศเหนือผานถนนลูกรัง ผานทิศตะวันออกของ
สํานักสงฆเขานอยบุญทวี ไปตามเนินเขา ผานถนนลูกรัง บริเวณพิกัด NR 521143 ไปทางทิศเหนือตามเนิน
เขาถึงลําหวยทาชางสิ้นสุดที่แนบเขตบรรจบลําหวยทาชาง บริเวณพิกัด NR 513151 รวมระยะทางดานทิศ
ตะวันตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน ไดแก 

หมูที่ ๑ บานเบิกไพร หมูท่ี ๒ บานหนองปรือ หมูที่ ๓ บานวังตะเคียน หมูที่ ๔ บานหนองตะลุมพุก หมูที่ ๕ 
บานหนองศาลเจา หมูที่ ๖ บานในไร หมูที่ ๗ บานอางหิน หมูท่ี ๘ บานหนองสําโรง หมูที่ ๙ บานหนอง
แพงพวย หมูท่ี ๑๐ บานหนองยายจู หมูที่ ๑๑ บานทุงโปง 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
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                    องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,01๙ คน 
จําแนกเปนเพศชาย 3,0๑๓ คน 

    เพศหญิง 3,0๐๖ คน 
จํานวนครัวเรือ 1,๘๑๗ ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ  -  คน 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 90  
ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐               

    (ที่มา : ขอมูลสํานักทะเบียนอําเภอจอมบึง) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ไดแก ทําไรออย ทําไรมันสําปะหลัง การทํานา นอกจากนั้นอาชีพเสริมที่นิยมกันคือการเลี้ยงโค กระบือ ในทุก
หมูบาน เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู  เห็ดนางฟาในพ้ืนที่หมูที่ 4 บานหนองตะลุมพุก  หมูที่ 10 บานหนองยายจู และ
หมูที ่11 บานทุงโปง  และปลูกผลไม เชน มะมวง ชมพู  ในหมูที่ 2 บานหนองปรือ หมูที่ 5 บานหนองศาลเจา 
แกวมังกรในหมู ท่ี 4 บานหนองตะลุมพุก หมูที่ 10 บานหนองยายจู และปลูกหมอนเลี้ยงไหมและปลูก
ยางพารา ในพ้ืนที่หมูที่ 3  บานวังตะเคียน ฟารมสุกรขนาดใหญอยูในพื้นที่หมูที่ 2 บานหนองปรือ และหมูที่ 5 
บานหนองศาลเจา 

๑.๑.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 
         องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีเสนทางคมนาคมติดตอระหวางตําบล อําเภอ 

และจังหวัดโดยมีถนนสายหลักคือ เสนทางเขาสูตําบล เปนถนนหลวงจังหวัดหมายเลข 3274 จอมบึง –    
ดานทับตะโก สวนเสนทางภายในตําบลจะเปนถนนลาดยางสลับลูกรัง การคมนาคมใชจักรยาน จักรยานยนต 
รถยนต และรถโดยสารประจําทาง สวนเสนทางการคมนาคมภายในหมูบานสวนใหญจะมีสภาพผิวจราจรเปน
ถนนดินและถนนลูกรัง  ตองจัดสรรงบประมาณบํารุงรักษาเปนประจําทุกป เนื่องจากเปนเสนทางในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทําใหน้ําพัดถนนพังและชํารุดเสยีหายทุกป 
  ๑.๑.6 แหลงน้ําในพื้นท่ี 

         องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ราบเชิงเขา 
มีลําหวยหินเหล็กไฟเพียงสายเดียว ซึ่งไหลผาน 4 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานเบิกไพร หมูที่ 3 บานวังตะเคียน 
หมูที่ 11 บานทุงโปง และหมูที่ 7 บานอางหิน 

  
    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร อัคคีภัย 
โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากการเผาของเกษตรกร เผาไรออย เผาหาของปา หลังการเก็บเก่ียวชวงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม เนื่องจากมีไรออยจํานวนมากที่ขาดการดูแลที่ดี จึงเกิดเพลิงไหมบอยครั้งเปนการสูญเสียทางออมตอ
เศรษฐกิจและสังคม  วาตภัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมูที่ ๑  บานเบิกไพร หมูที่ ๒ บานหนองปรือหมูที่ ๕ บาน  
หนองศาลเจา หมูที่ ๖ บานในไร หมูที่ ๗ บานอางหิน หมูที่ ๘ บานหนองสําโรง หมูที่ ๙ บานหนองแพงพวย    
ที่เกิดภัยข้ึนบอยครั้ง และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน  
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๑ 
 

          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรที่สําคัญท่ีเกิดขึ้นและ
สรางความสูญเสยีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
       (1) อทุกภัย 
ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอทุกภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕ - - - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - - 
๒๕๕๙ ๑ ๑ - ๑๑ ๑๕๓ - - - ๙๔๑,๙๖๔ 
รวม ๑ ๑ - ๑๑ ๑๕๓ - - - ๙๔๑,๙๖๔ 

      (ที่มา : ที่วาการอําเภอจอมบึง ขอมูล  ณ  วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
        (2)  วาตภัย 
ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นทีป่ระสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ที่เสียหายบางสวน 

(หลัง) 
๒๕๕๕ ๑ ๑/๕/๗/๙ - ๕๕ ๑๑๗,๔๙๐ 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๗ ๓ ๑/๒/๗ - ๒๑ ๑๘,๙๓๖ 
๒๕๕๘ ๒ ๒/๕/๑๑ - ๔ ๒๐,๙๒๐ 
๒๕๕๙ ๓ ๓/๗/๑๑ - ๓ ๒๐,๒๑๕ 
รวม ๙ ๑/๒/๓/๕/๗/๙/๑๑ - ๘๓ ๑๗๗,๕๖๑ 

       
(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร) 

 
 
       
(3) ภัยแลง 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๒ 
 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 
ที่รับผลกระทบ 

(ตัว) 
๒๕๕๕ - - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
      (4) อัคคีภัย 
ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอคัคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

พ.ศ. จํานวนคร้ัง     
ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จํานวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๕ - - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ ๒ ๔/๑๑ ๒ - - ๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙ - - - - - - 
รวม ๒ ๔/๑๑ ๒ - - ๕,๐๐๐ 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร) 

 

 
      
 
 
     (๕) ภัยจากอบุตัเิหตุจราจรทางถนน (ทั้งป) 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๓ 
 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

พ.ศ. จํานวนครั้งที่เกิดเหต ุ
(ครั้ง) สถานท่ีเกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย 

(ลานบาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕๕๕ - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๙ - - - - - 

รวม - - - - - 
 

๑.๓ การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได ดังนี ้
 
ตารางที่ ๑-๖  :  ลําดับความเสี่ยงภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

 

ลําดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 ภัยแลง น้ําในสระ แหง ฝนทิ้งชวง (ซึ่งเปนแหลงน้ําดิบสําหรับทําน้ําประปา) 
2 วาตภัย เกิดพายุบริเวณพื้นที่โลง 
3 อุทกภัย น้ําไหลหลาก 
4 อัคคีภัย การเผาของเกษตรกร เผาไรออย เผาหาของปา หลังการเก็บเก่ียว 

 
 
 
  
 
 
 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๔ 
 

       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นเปนประจํา
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรสามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากขึ้น ไดแก 
อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัย
ที่เกิดบอยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลา
หากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้นดวย 

 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
  เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนาองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพรจึงทําปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี ้
 

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

อุทกภัย             
ภัยแลง             

พายุฤดูรอน             
อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุทางถนน  
ปใหม 

   
สงกรานต 

        
ปใหม 

ภัยหนาว             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๕ 
 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร

สวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้  ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             พ.ศ.๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอาํนวยการทองถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
ที่มา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร       
นายกองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ในฐานะผูอํ านวยการทองถ่ิน                  
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย 
เพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๖ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดยุทธศาสตร       
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
นําไปสูการพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถิ่นเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – 
ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 
จัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน    
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตรที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 
   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน       
ที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึง
การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  
   เปนการพัฒนาศกัยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 
โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ  การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 
  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร        
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากใน
การเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปญญา
ทองถิ่นก็จะสามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลาย
กลุมในชุมชน 
      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๗ 
 

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร   
มีทีม่าจาก 2 แหลงงบประมาณ ไดแก  
   (๑) งบประมาณรายจายประจําปองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกต ิ
           (๑) องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี ้  
       - แผนและขั้นตอนขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ในการจัดการใหมี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

         (๒) องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ตั้งงบกลาง ให เพียงพอตอการเผชิญเหต ุ      
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
           องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไดเตรียมไว ไป
ใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก ท้ังนี้ หาก
งบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไมมีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสําหรับจายเพิ่มเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑวาดวย
การตั้งงบประมาณ เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒-๑ : แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบกิไพร 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แ ผ น งาน โค ร งก า ร อ่ื น ที่ ยั ง ไม มี 
ความจําเปนไปตั้งเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๑๘ 
 

ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
ในองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะมีองคกรที่เก่ียวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล  
เบิกไพร ตองมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการประสานกับหนวยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดดวย 

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

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการปองกันอบุตัภิัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาที่เสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหนาที่ จัดทํ าแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบตั ิ
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทํ าหน าที่ บั งคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม  กํ ากับ  ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี ้

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
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เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณกีารจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาที่เปนสวนหนึ่ง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

          (๔) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดําเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องคประกอบและอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ กับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี 
ประกอบดวย 

(๖.๑) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุร ี          
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 
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              (๖.๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อไดรับ การรองขอโดยมีนายกเทศมนตร ี
เปนผูอํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ใหกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน ขึ้น โดยมีผูอํานวยการ
ทองถิ่นเปนผูควบคุมและสั่งการ เพ่ือทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือ
กับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่  พรอมทั้ งใหรายงานผู อํานวยการอําเภอในเขตพ้ืนท่ี 
(นายอําเภอจอมบึง) ทราบทันที  
    หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณ
สาธารณภัยไดโดยลําพัง ใหรายงานใหผูอํานวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  
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แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 
ผูอาํนวยการอําเภอ 

(นายอําเภอ) 
 

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

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอาํนวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผูชวยผูอาํนวยการทองถิ่น 
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผูอาํนวยการทองถิ่น 
(นายกเมืองพทัยา) 

ผูชวยผูอาํนวยการทองถิ่น 
(ปลัดเมืองพทัยา) 

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

ผูอาํนวยการทองถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผูชวยผูอาํนวยการทองถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
ผูอาํนวยการกลาง  

(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูอาํนวยการเขต) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เพ่ือทํา
หนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมทั้งประสานกับสวนราชการ
และหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณ
ภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลําพัง ใหขอรับ
การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียง และหรือกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยมีผูอํานวยการทองถิ่น เปนผูควบคุมและสั่งการ 

 
 

 
 
 ภาวะปกต ิ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบตัใินการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาที่ประสานอําเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงาน
สถานการณสาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก        
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด ตามลําดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัตริวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร           
และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
รายงานผูอํานวยการอําเภอ พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่ติดตอหรือ
ใกลเคียงใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 

 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร) 

 

จัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง ใหผูอํานวยการทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือเปนการบูรณาการและ
การประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๗.๓ การปฏิบตัิรวมกับหนวยทหารในพื้นท่ี 
         ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรและศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร กับ หมวดรักษาความสงบอําเภอจอมบึง กองพันทหารชางที่ ๕๒       
กรมทหารชางที่ ๑ รักษาพระองค ทั้งนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงาน
รวมระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัตสิอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวาง
ผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบงมอบพ้ืนที่ในการชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  

เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน 
สั่งการ รายงานการปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

         (๑) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล  
เบิกไพร (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
รวมกับองคการสาธารณกุศลจัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาที่ อุปกรณ และเครื่องมือ 
เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยกอน 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใหกั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนที่อันตราย พรอมทั้ง  
แจงหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 
            (๕) กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ เชน ตํารวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให
รายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร หรือผูอํานวยการทองถ่ิน เพ่ือรับ
มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาที่หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง
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ลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
 
ตารางที่ ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ข่ายวทิยุสืéอสาร 
ทีéวา่การอาํเภอจอมบึง 
สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอจอมบึง 
โรงพยาบาลยุพราช 
สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอจอมบึง 
สาํนกังาน TOT จอมบึง 
สาํนกังานบริการโทรศพัทอ์าํเภอจอมบึง 
ไปรษณียอ์าํเภอจอมบึง 
ปศุสัตวอ์าํเภอจอมบึง 
ทอ้งถิéนอาํเภอจอมบึง 
เทศบาลเมืองราชบุรี 
เทศบาลตาํบลจอมบึง 
เทศบาลตาํบลด่านทบัตะโก 
เทศบาลตาํบลโพธาราม 
เทศบาลตาํบลเขางู 
เทศบาลตาํบลป่าหวาย 
เทศบาลตาํบลบา้นไร่ 
เทศบาลตาํบลหว้ยชินสีห์ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจอมบึง 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านทบัตะโก 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรางบวั 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแกม้อน้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากช่อง 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเบิกไพร 
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารธ.ก.ส 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารออมสิน 

032-261133 
032-261128 
032-362662 
032-261189 
032-261541 / 032-262000 
032-261541 
032-261368 
032-261089 
032-261114 
032-337688 / 032-338462 
032-261310 
032-265322 
032-231267 
032-391307 / 032-391308 
032-364197 / 032-364517 
032-365623 
032-300199 
032-261830 
032-265062 
032-739046 
032-395051 
032-261936 
032-739626 
032-362350 
032-261170 
032-261507 
032-261416 

- 
153.590 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 
157.150 

- 
- 
- 
- 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติกอนเกิดภัย 

 
  ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร
ฉบับนี้มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหบรรลุผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตาม
แนวทางในการดําเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความ
พรอม ดังนี ้
        ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหสามารถลดความลอแหลม 
ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการ
ปญหา โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหาย   
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

    ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
           ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ไดแก 
ภัย ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี ้
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 
  การวิเคราะหความเสี ่ยง, การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดขึ้นและประเมิน
สภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการ
วิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงอยางมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามา
ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
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รวดเรว็จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย ๗ ขั้นตอน ไดแก   
ขัน้ที่ ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงขอมูลในอดีต 
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความลอแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ 
ขั้นที่  ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง ข้ันที่ ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทาง         
ในการจัดการและลดความเสี่ยง ข้ันท่ี ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
           ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร
จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเขาสํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณ      
สาธารณภัย และเปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน        
เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก (๑) การกําจัดความเสี่ยง 
(การปองกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแกไขปญหาความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียม
ความพรอมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง 
        ทั้งนี้ ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน ในกรณี
แผนดินไหว พายุโซนรอน และอุทกภัย แสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ประเภททางเลือกในการจดัการความเสี่ยง กรณีแผนดินไหว พายุโซนรอน และ อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบตั ิ

การปองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเสี่ยง 

แผนดินไหว 
 

ยายสิ่งกอสรางและ
โครงสรางทีเ่ปราะ 
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะไดรับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงตอ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใชวัสดุและวิธีการ
กอสรางที่ทนตอ
แผนดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคมุสิ่งกอสราง 
การซอมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใชทีด่ิน      
โดยคํานึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลุมท้ัง
บริเวณการเฝาระวัง
แผนดินไหว      
การซอมรับมือ
แผนดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของสํารองจาย 
การฝกทีมคนหา
และชวยเหลือ         
การใหความรูแก
ประชาชน 
 

ประกันความเสี่ยง
จากแผนดินไหว 
การรวมกลุม   
ความเสี่ยง เงินทุน
สําหรับซอมสราง 
และกองทุน     
ออมทรัพยชุมชน
สําหรับการซอม
สรางและฟนสภาพ 
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ประเภทของภัย 
ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบตั ิ

การปองกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ
แบงปนความเสี่ยง 

พายุโซนรอน 
และอุทกภัย 

 

ยายชุมชนที่สุมเสี่ยง
ออกหางจากชายฝง
และเสนทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนที่
ต่ําซึ่งเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

กอสรางแนวกําบัง
ลมหรือใชพ้ืนท่ี  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
กอสรางคันดินหรือ
เขื่อนหรือกําแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เปน
แนวก้ันน้ํา        
ยกอาคารใหบริเวณ
เสี่ยงตอน้ําทวม   
อยูเหนือระดับน้ํา  
ที่คาดการณไว ใช
แนวกําบังธรรมชาติ 
เชน ปาชายเลน 
วางแผนที่ดิน เปนตน 

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

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซอม
ซอมสราง หรือ
กองทุนออมทรัพย
ของชุมชนสําหรับ
การซอมสราง
โครงการรับซื้อบาน
ในพ้ืนที่น้ําทวมถึง 
 

 
    ๓.๓ พื้นท่ีเส่ียง ระดับความเสี่ยง และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีการวิเคราะหความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําใหทราบถึง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการลดความเสีย่ง
จากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการ    
รูรับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน เชน การกําหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน
ที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

 องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตําบลเบิกไพร ซึ่งมีหมูบานที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัย และปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงจากภัยตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๓-๒ : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา 

อุทกภัย หมูที ่๗ หมูที่ ๔  
หมูที่ ๑๐ 

หมูที ่๑๑ -ที่ราบลุมต่ํารับน้ํา - ขุดลอกแหลงน้ํา 
- ทําถนน 

ภัยแลง - - - - - 
วาตภัย หมูที่ ๑ 

หมูที่ ๒ 
หมูที ่๕ 
หมูที่ ๗ 
หมูที่ ๑๑ 

หมูที ่๓ 
หมูที่ ๙ 

-ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
อยู ภ าย ใต อิ ท ธิพ ลของลม
มรสุม 
-ทิศทางลมมรสุมเคลื่อนผาน 
-บานเรือนและสภาพแวดลอม
ขาดการบํารุงดูแลรักษาใหเกิด
ความปลอดภัย 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 

อัคคีภัย - - - - - 
สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

- - - - - 

 
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ใหดําเนินการในบริบทของสภาพพื้นที่และ

สภาวะแวดลอมในทองถ่ิน/ชุมชน) 
 

ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ํา 

อุทกภัย หมูที่ ๗ หมูที่ ๔ 
หมูที่ ๑๐ 

หมูที ่๑๑ - เปนพ้ืนที่ราบลุมต่ํ ารับน้ํ า พื้นที่
เสี่ยงบางจุดไมมีพนังหรือเข่ือนก้ัน
ตลิ่ง  
 
 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ  
 

- ขุดลอกแหลงน้ํา 
- ทําถนน 
 
 
 
- สนับสนุนเครื่องมือใหมี
ม า ต ร ฐ า น ได อ ย า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
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ประเภท
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิด      
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ํา 

ภัยแลง - - - - - 
วาตภัย หมูที่ ๑ 

หมูที่ ๒ 
หมูที ่๕ 
หมูที่ ๗ 
หมูที่ ๑๑ 

หมูที ่๓ 
หมูที่ ๙ 

- ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปอยู
ภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 
-ทิศทางลมมรสุมเคลื่อนผาน 
-บานเรือนและสภาพแวดลอมขาด
การบํารุงดูแลรักษาใหเกิดความ
ปลอดภัย 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ชวงฤดูมรสุม 
 
 

อัคคีภัย - - - - - 
สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

- - - - - 

 
หมายเหต ุ: ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ํา) ตามภาคผนวก ญ 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัตใินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีพื้นที่ประมาณ 105.60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 65,998  ไร สาธารณภัยที่สงผลกระทบ ไดแก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เปนตน 
ตามที่วิเคราะหความเสี่ยงไวในบทที่ ๑) จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ดานโครงสราง  
   องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไดพิจารณาโครงสรางที่สอดคลองกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลว และไดจัดสรางถนน  ซอมแซมถนนหินคลุก ขึ้น เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไดมีการดําเนินการ ดังนี ้
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี       
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
   (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 
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๓.๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีการดําเนินงาน ประกอบดวย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตัโิดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 
    เปนการเสริมสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลาง     

ในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 
กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน        
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาที่ในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน ทั้งนีก้ารฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และการ
ฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะมีการประสานและสั่งการอํานวยการใหชุมชน/
หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ําเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทําหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคยีง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และใหความสําคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ทั้งนี ้ความถี่ของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ
ชุมชน 
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        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทําหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับและตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล    
เบิกไพร มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังนี ้
    (๔.๑) จัดทําแผนอพยพหลักผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมี
สาระสําคัญประกอบดวย จํานวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนด
เขตพื้นที่รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบการอพยพไวให
ชัดเจน การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจ
และการจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพงิชั่วคราว 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล    
เบิกไพร มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดตั้งศนูยพักพิงชั่วคราว ดังนี ้
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศนูยพักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปจจัยความจําเปนขั้นต่ําของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืนๆ 
    (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จําเปน 
                  (๖) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
    กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล    
เบิกไพร จะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจําชุมชน/
หมูบาน ที่มีความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศนูยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี ้
    (๖.๑) เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา
แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเปนแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
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ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
        - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ขั้นตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี ้
                 (๑) การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสํารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทําเปน  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด   
สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ   
และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความ
เขมแข็งและอยูในพ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางเพ่ือใหมี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก 
สาธารณภัย เชน ชุมชนทีโ่ดนน้ําทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ําหรือทําพื้นที่แกมลิงเพื่อพักน้ํา เปนตน 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 
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    ๓.๕ การแจงเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนที่ที่คาดวา
จะเกิดภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑ การแจงเตือนลวงหนา 
          เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงชี้วามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แจงเตือนภัยลวงหนากอน
เกิดสาธารณภัย ไมต่ํากวา ๑๒๐ ชั่วโมง  

 ๓.๕.๒ การแจงเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนที่     

อาจไดรับผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัย
ไมต่ํากวา ๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี ้

      (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเอง

ใหปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหนําแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 
          (๒) วิธีการแจงเตือนภัย 
      (๒.๑) แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

    (๒.๒) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจําตําบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

3.๕.๓ ระดับและความหมายของสใีนการแจงเตือนภัย 
          แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที ่ดังนี ้

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 
 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่

กํ าลั งควบคุมสถานการณ ให อพยพไปยังสถานที่ ปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ที่ สถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 
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 สีน้ําเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 

๓.๕.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร   
จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจง
การเตือนภัย เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี ้
            (1) จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๓๒- ๗๓๙๖๒๖ โทรศพัท
สายดวนหมายเลข ๐๘๓-๓๑๗๘๕๙๑  
              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ หมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๒๖๒๐๗๐ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๒๐๗๐ และกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด หมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๓๓๒๕๗๑-๓ โทรสาร ๐๓๒-๓๓๒๕๗๔-๕   
 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตอืนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน 
  เขื่อน การระบายน้าํ 
• เฝาระวังระดับน้าํใน   
  แมน้ํา 
• ติดตามระดับน้ําในคลอง  
• ติดตามระดับน้ําทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเสี่ยงภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบให 
  ขอมูลแกประชาชนและ 
  หนวยปฏิบัต ิ
• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  ภยัลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอํานวยการ 
  ปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนยปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตอืนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  สื่อและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณสื่อสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรยีมทรัพยากร 
• ตั้งศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บรหิารจัดการ 
  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๓๕ 
 

บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
     ๔.๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นขึ้น โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผู
ควบคุมและสั่งการ เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ัง
ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยลําพัง ใหขอรับ การสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลแกมอน องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง และกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  แบง
ออกเปน ๓ สวน ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบตักิารฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร     
 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 
- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอตุสาหกรรม สารเคมี           

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานสงกําลังบํารุง 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสียชีวิต 
                   ฯลฯ 
 

- งานศนูยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานตดิตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบยีบ กฎหมายที่เกีย่วของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภยั/แผนปฏบัิติการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบยีง และจัดหาปจจัยสี่ที่จําเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศนูยพกัพิงชั่วคราว 
- งานฟนฟูพื้นที่ประสบภยั 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
 
 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๓๖ 
 

   ๔.๑.๒ บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
เบิกไพร มีดังนี้ 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เชี่ยวชาญ มีหนาที่  ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่
ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต
และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุ
อันตราย กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
    (4) สวนอํานวยการ มีหนาที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ  
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลแกมอน องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง/
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลแกมอน องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก องคการ
บริหารสวนตําบลจอมบึง ฯลฯ  
    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังนี ้
           (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานที่จําเปน เพื่อใหการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 
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- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่
- ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔-2 : การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

 
  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ใหยุติโดยเร็ว แผนการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอําเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังนั้น   
เมื่อผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังนี้  

ผูอํานวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

สวนปฏิบัติการ 
- รองนายก คนที่ ๑ 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
 
 

                   ฯลฯ 
 

 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 
- ปลัดอบต. 
- สํานักปลัดอบต.  
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภาอบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
 

ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- กองการศึกษา 
- กองคลัง 
- ผูใหญบาน 
- สมาชิกสภาอบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 
 

ฯลฯ 
 
 

- สํานักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๓๘ 
 

          (๑) ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
          (๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถิ่นมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณี ท่ีพื้นที่ ท่ี เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ใด 
ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้น  
ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
          (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
และใหนําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุ
ที่มีอยูมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
          (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปนลําดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถิ่นนั้นๆ 
จะรับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพื่อสั่งการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตพ้ืนที่อําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
      ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัตใินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปรากฎตามภาคผนวก ฐ 
  ๔.๓ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นเปน      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย    
แกผูใด ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้นหนึ่งคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือ   ก่ิงอําเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
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ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสํารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ
และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัต ิ
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
เจาหนาที่เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยบัญชาการเหตุการณ
อําเภอในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัต ิ
       (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ําดื่ม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน สบืหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม 
ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน เงินชดเชย การคนหา
ทรัพยสินและขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย
ทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหต ุ
               องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น
อยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการ
ใชแนวทางปฏบิัติที่เหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
  (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
     ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ทั้ งดานสถานการณ        
สาธารณภัย ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จําเปน 
โดยคํานึงถึงความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบ้ืองตน
ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร 
  (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
           (๒.๑) นําขอมูลที่ไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
     (๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับ
การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจ
ขอมูลสถานที่ สิ่งที่เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กําหนด
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พ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซึ่งเปน
อันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได 
การสั่งการตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตอง
รายงานตัว  ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) 
             องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผูอํานวยการทองถิ่นเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีอํานาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
ลุกลามขยายเปนวงกวาง ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมาก และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะรับขอสั่งการจากกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยไดกําหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางที ่๔-๑  
 
ตารางที่ ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที ่
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ
 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เม่ือเกิด 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอาํนาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อําเภอ/อบต.เขา

ควบคุมสถานการณ) 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที ่
- กอปภ.ทม. ๓ แหง 
- กอปภ.ทต. ๒ แหง 
- กอปภ.อบต. ๕ แหง 
กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
(กอปภ.อ.) จํานวน ๑ แหง 

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ   
  (ศบก.อ.) จํานวน ๑ แหง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผูอํานวยการ
ทองถิ่น 

 
 
 
 

ผูอํานวยการ
อําเภอ 

  
     (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
           - กําหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๔๑ 
 

           - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย 
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 
           - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
ตารางที่ ๔-๒ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

๑ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1)  สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต.  
เบิกไพร  

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาที่ เพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณ ใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร
และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะได
เสนอผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ี
ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ สมาชิกอบต.เบิกไพร  
 

๓ ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
รับมือกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต.  
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพ่ือกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร 

๕  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
 

๖  แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร  
สมาชิกอบต.เบิกไพร 
กํานนั/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๔๒ 
 

ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

บงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 
  (๔ ) ในกรณี เกิดไฟฟ าดับ  การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไมสามารถใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

๗ อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

 
๘ กําหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เปนพื้นที่ เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ไดมาและพรอมใช เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
 

๙ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สวนสนับสนุน สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพื้นท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหต ุ 
ออกเปน ๑๑ โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู ๑ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๑ มีผูใหญบาน
หมู  ๑ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู ๒ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๒ มีผูใหญบาน
หมู ๒ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู ๓ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๓ มีผูใหญบาน
หมู ๓ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู ๔ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๔ มีผูใหญบาน  
หมู ๔ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๕ ประกอบดวย หมู ๕ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๕ มีผูใหญบาน  
หมู ๔ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๖ ประกอบดวย หมู ๖ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๖ มีผูใหญบาน  

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๔๓ 
 

ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

หมู ๖ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๗ ประกอบดวย หมู ๗ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๗ มีผูใหญบาน  
หมู ๗ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๘ ประกอบดวย หมู ๘ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๘ มีผูใหญบาน  
หมู ๘ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๙ ประกอบดวย หมู ๙ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๐๙ มีผูใหญบาน  
หมู ๘ รับผิดชอบพ้ืนที่ 
      โซนที่ ๑๐ ประกอบดวย หมู ๑๐ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๑๐  
มีผูใหญบาน  หมู ๑๐ รับผิดชอบพื้นที่ 
      โซนที่ ๑๑ ประกอบดวย หมู ๑๑ เลขหมูบาน ๗๐๐๒๐๓๑๑             
มีผูใหญบาน  หมู ๑๑ รับผิดชอบพื้นที่ 

๑๑ จัดชดุปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพ่ือควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัว ใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงาน เขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บริหารสวนตําบลเบิกไพรกอนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัต ิ
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
 

๑๒ การเผชญิเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบที่เก่ียวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ ใดเปนพ้ืนที่วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงชั่วคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสําเร็จ น้ําดื่ม เครื่องยังชีพที่จําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ี
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญ
ในการคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนยพักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
        (๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพ่ือกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเนื่องในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ที่จําเปนมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ําดื่ม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศนูยพักพิงชั่วคราว 
        (๒ .๔ ) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ ได รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
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หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้ งสนับสนุนการปฏิบัติงานให
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

๑๓ ปกปองสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง
โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบ
ไฟฟา  ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณทีี่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน อาหาร น้ําดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร/กองคลัง
อบต.เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 
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ลําดับท่ี การปฏิบัต ิ สวนงานที่
รับผดิชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ี 

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

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
 

๑๗ จัดตั้งศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถ
เขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอ
สําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือ
กระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  ศูนยประสาน
ขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
สถานีตํารวจภูธร 
จอมบึง 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดข้ึนในพ้ืนที่ยุติแลว ใหผู อํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเม่ือมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นท่ียุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุต ิ
  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพ
กลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัดระเบียบและลําดับกอนหลังการอพยพกลับ 
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคยีงหรืออําเภอ 
  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท. ขางเคียง) และกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สวนอํานวยการ สํานักปลัดอบต. 
เบิกไพร 
สมาชิกอบต.เบิกไพร  
กํานัน/ผูใหญบาน 
อปพร./อสม. 
อาสาสมัครตางๆ 
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    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสารองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
มอบหมายใหเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูกํากับดูแลและใชงานความถี่วิทยุสื่อสาร 
๑๕๗.๑๕๐ MHz เพ่ือใชเปนความถ่ีวิทยุกลางสําหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สําหรับการประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการ
อ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ โดยกําหนดใหเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผู
ควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จําเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอื่น
ไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที ่
           (๒) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศพัท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
       หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลเบิกไพร หมายเลขโทรศพัท ๐๓๒-๗๓๙๖๒๖ โทรสาร ๐๓๒-๗๓๙๖๒๗ 
 
        ๔.๕.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หมายเหตุ 
1 ทต.จอมบึง ชัยพฤกษ 157.150 ๐๓๒-๒๖๑๓๑๐ ๐๓๒-๒๖๑๓๑๐  
2 ทต.ดานทับตะโก พิกุล 157.150 ๐๓๒-๒๖๕๓๒๒ ๐๓๒-๒๖๕๒๒๒  
3 อบต.จอมบึง ชงโค 157.150 ๐๓๒-๒๖๑๘๓๐ ๐๓๒-๒๖๑๘๓๐  
4 อบต.รางบัว โปยเซยีน 157.150 ๐๓๒-๗๓๙๐๔๖ ๐๓๒-๗๓๙๐๔๖  
5 อบต.ปากชอง ดาวเรือง 157.150 ๐๓๒-๗๔๐๒๙๑-๒ ๐๓๒-๗๔๐๒๙๑-๒  
๖ อบต.แกมอน ลั่นทม ๑๕๗.๑๕๐ ๐๓๒-๗๓๙๔๒๔-๕ ๐๓๒-๗๓๙๔๒๔-๕  
๗ อบต.ดานทับตะโก บานชื่น 157.150 03226-5123 032-265123  
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แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
    ๔.๖ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 
ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว เชน 
โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลด
ความตื่นตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรเปนหนวยงานหลัก 
ดําเนินการ ดังนี ้
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศนูยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ 
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ   
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ 
การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 
โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

โทรศัพท ๐๓๒-๗๓๙๖๓๘ 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๐๖๓๒๔ 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๖๒๐๗๐ 
โทรสาร ๐๓๒-๒๖๒๐๗๐ 

กองอํานวยการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน 

    ตําบลเบิกไพร 
โทรศัพท ๐๓๒-๗๓๙๖๒๖ 
โทรสาร ๐๓๒-๗๓๙๖๒๗ 

      ความถีว่ทิย ุ๑๕๗.๑๕๐ MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขาราชบุร ี

โทรศพัท ๐๓๒-๗๓๗๑๘๕ 
 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  เทศบาลตําบลจอมบึง 
โทรศพัท ๐๓๒-๒๖๑๓๑๐ 

 
องคกรภาคเอกชน  
มูลนิธิรวมกตัญ ู

โทรศัพท ๐๓๒-๓๕๓๓๕๐ 
 

กองอาํนวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท ๐๓๒-๓๓๒๕๗๑-๓ 
 โทรสาร  ๐๓๒-๓๓๒๕๗๔-๕ 

 
การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอยจอมบึง  

โทรศัพท ๐๓๒-๒๖๑๑๘๙ 

 
สถานตีํารวจภูธรจอมบึง 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๖๑๑๒๘ 
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       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
ชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ัง
หนวยงานที่เก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย 
โทรโขง เปนตน 
       ๔.๖.๔ ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูล
ที่บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหาย
ตามพ้ืนที่การปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตอง
มีการอพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา
สถานการณภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร   
แจงขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 
       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได   
ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว
   ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่นั้น   
จะเปนอันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    
(ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนที่นั้นออกไปจาก
พ้ืนที่อยางเปนระเบียบ ทั้งนี้ ใหดําเนินการอพยพไมต่ํากวา ๑๒  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกอง
กําลังเจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงาน
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร กําหนดให 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรในฐานะผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบาน
เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณไปยัง นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เบอรโทรศัพท ๐๓๒-
๗๓๙๖๒๖ 
       ๔.๗.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับ  
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใชจําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร 
น้ําดื่ม เทาที่จําเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปด
บานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทําได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
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       ๔.๗.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพ
ของยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน
หรือผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในขั้นตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพที่กําหนดไว 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอํานวยความปลอดภัย ดังนี ้
           (๑) ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 
           (๓) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพื่อตรวจสอบจํานวนผูอพยพที่ยังติดคาง  
อยูภายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
           (๔) จัดพ้ืนที่อพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภยั โดยอาจขอกําลังจากผูอพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควร
ประสานเจาหนาที่ตํารวจในทองที่เพ่ือจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพ
เปนระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ
ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    
ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให มีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอํานวย      
ความสะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ําดื่ม การดูแลรักษาความสะอาด
ใหถูกสุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาค
อยางทัว่ถึงและเปนธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
จากสื่อทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ 
เพ่ือใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล 
      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร     
จะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจาก
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทําทันทีภายหลังมี
เหตุการณสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ          
เพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่ งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่ จําเปนทุกๆ ดาน               
ทั้งผูประสบภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ลําดับความสําคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 
เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดําเนินการทันที   
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน ๒ สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเขาถึง
พ้ืนที่ประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน
และวัสดุอุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จําเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญ      
ในแตละสาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
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    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนําขอมูล    
ที่ไดมาทําการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํา
รายงานสรุปเสนอผูอํานวยการทองถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  
รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 
น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 
    ทั้งนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นตน 
ระยะท่ี ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 
   ๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร
พิจารณาเห็นวา มีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยให
ดําเนินการ ตามระเบียบที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
        (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่ มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช       
ของศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี ้
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร หารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการ
กําหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ
ภาค 
       ๔.๙.๓ จัดทําบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบขอมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       กรณีที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดตั้งศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ     
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของ
บริจาคเอง 
    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
    การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง   
ใหไดผลดี จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
    (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
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    (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
      ขอพจิารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพงิชั่วคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔-๓ : ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนยพักพิงชั่วคราว 
ประเด็น ขอพจิารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 
- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 

การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 
- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพ้ืนที่ 
 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม ทั้งการประปา  
  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ําและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว           
  โดยไมจําเปน 
 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 
- การเขาถึงที่ทํางาน 
- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 
 

ประเด็น ขอพจิารณาสําหรับทําเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสํารวจ และวัดผลศกัยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 
  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

      
  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศนูยพักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
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แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราวองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพ้ืนที่ 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถิ่น ผูอํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล
ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูที่ตั้งตอไป 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชมุชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาที่ 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงชั่วคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชที่
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ /  
ผูที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาที่ 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยสี่ คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทําหนาที่ประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณี ที่ ผู ประสบภั ยตองการความ
ชวยเหลือ 
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       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบรหิารสวนตําบลเบิกไพร ใหสง
มอบภารกิจที่ตองดําเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 
         เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อยูอาศัยเดิม              
พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลบั 
    ๔.๑๓ การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แบงประเภทของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปนเรงดวน 
พรอมทั้งกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
ลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                        
    ๔.๑๔ การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     
ที่เก่ียวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ดังนี ้
         มาตรา ๒๑ เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ ใด ใหผู อํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นมีหนาที่            
เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้น
และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
         (๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุวา เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
แหงพ้ืนที่ใดใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพ้ืนที่นั้นท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
         หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามตอเนื่องยากตอ       
การรับมือใหผูอํานวยการทองถิ่นแจงกองอํานวยการปองและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) และ      
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เปนระดับ ๒ โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผูที่ไดรับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน กําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ
ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตางๆ 
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         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการทองถ่ิน 
         ทั้ งนี้  ให ใช เกณฑ เงื่อนไขทางดาน พ้ืนที่ /ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพ           
ดานทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน
เปนเกณฑในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เปนระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภยั (ฟนฟู) เปนการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ที่จะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผานมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองตอ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู)              
ซึ่งสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสําคัญกับการปองกัน
และลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว 
ยังจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย เนนการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม          
ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การสํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตน 
             กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร สํารวจ
ความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของ
ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 
รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการ
สรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี ้
         (๑) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสํารวจขอมูลดังตอไปนี ้
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
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         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล     
เบิกไพรจัดตั้งคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความ
ชวยเหลือ และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณทีี่เกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕ .๑ .๖  รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยัง             
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟนฟ ู
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
       ๑. แจงใหชุมชนและหมูบาน สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพ่ือเปน
ขอมูลในการฟนฟู และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ 

       ๒. องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร สํารวจประเมินความจําเปนในการฟนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังน้ี 

   (๒.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
  (๒.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี ้
   (๓.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู   
การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 
คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (๓.๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ที่อยูอาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

๔. องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย   
การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินโดยเร็ว           
เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล   
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การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตร ี

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบ้ืองตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํ าน วยการจั งหวัด  ผู อํ านวยการกลาง ผู บั ญ ชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1 การฟนฟูระยะสั้น 
        เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจําเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
ซ้ําขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

       (๑) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบื้องตน 
   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจําเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเบิกไพร เปนหนวยงายหลักและมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
           - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน    
ในการสงเคราะหผูประสบภัย 

           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    
จะหายกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   
ในกรณทีี่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 
ดูแลเด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 
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   (๑.๓) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว 

   (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ
สถานการณเปนระยะๆ 

       (๒) การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่ไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภัย ให กลับสู สภาพที่ สามารถใช งานได  ทั้ งนี้  ควรให ความสําคัญกับการฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี ้

   (๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่ไดรับความ
เสียหาย ดังนี ้

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงราชบุรี และแขวงทางหลวงชนบท

จอมบึง 
           - ระบบไฟฟา 
    ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีและการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุร ี
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานท่ีทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน 
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี สํานักชลประทานที่ ๑๓ โครงการชลประทาน
จังหวัดราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุร ีและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕.2.2 การฟนฟรูะยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 
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           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เปนหนวยหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก หอการคา สภา
อุตสาหกรรม สมาคมทองเที่ยว และหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชยองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร 

        (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานที่เก่ียวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

          - ให องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เปนหนวยหลักในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟูที่ตอเนื่องจากการบรรเทา
ภัยที่เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยง
และการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการวางแผน และการกําหนดการ
ประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ ถูกทําลายและไดรับ     
ความเสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะ
รองรับ โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย 
ทั้งนี้ การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ       
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟดูานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล
และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเบิกไพร เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ดานที่อยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยท่ีถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
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ที่ไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือขึ้นไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอ 

          (๓.๓) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ที่กําหนดวิธีการที่จะใชทรัพยากร
และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรไปสูการปฏิบัต ิ
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคการบริหารสวนตําบลเบกิไพรไปสูการปฏิบัต ิ

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และ
ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไวใน 

        มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ มีหนาที่ปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรับผิดชอบ     
ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น 

        เพ่ือใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
เบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม โดยกําหนดผลการดําเนินงานของแตละภาค
สวน ซึ่งเปนตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้ 
 
ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 
ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานที่

รับผดิชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกํานัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถิ่นไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที ่

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร อยางนอยทุก ๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของ ตั้งแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที ่

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกัน 
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๓ มีสวนรวมกับอําเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี อยางตอเนื่อง เพ่ือเชื่อมการ
ทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการ
ดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    พ้ืนที่เสี่ยง ปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
- สนง.ปภ.สาขา
ราชบุร ี
- สนง.ปภ.จว. 
ราชบุร ี
- ศูนย ปภ. เขต ๒ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๔ การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชํานาญ
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- องคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร - 
สนง.ปภ.สาขา
ราชบุร ี
- สนง.ปภ.จว. 
ราชบุร ี
- ศูนย ปภ. เขต ๒ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

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

- องคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร 
 - สํานักงานจังหวัด
ราชบุร ี
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเชื่อมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
- สํานักงานจังหวัด
ราชบุร ี
- ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
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รับผดิชอบ 

โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 
 

สาธารณภัย 
 
 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของทั้ งดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ 
 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
- สพป ราชบุร ี
- สพม ราชบุร ี

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 

- อ งค ก า รบ ริ ห าร
สวนตําบลเบิกไพร 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผู อํานวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิ บัติการในการปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไปสูการปฏิบัติ ในชวงกลาง
แผนและปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลเบิกไพร  
- ส น ง .ป ภ .ส า ข า
ราชบุร ี
- สนง.ปภ.จ. ราชบุร ี
- ศูนย  ปภ . เขต ๒ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
- สํานักงานจังหวัด
ราชบุร ี

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 
          เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ

ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดนั้น
บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณทหรือดัชนีที่กําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 
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        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 

เบิกไพรเปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิ  
โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการอําเภอเพ่ือ
รายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ         
เพ่ือนําไปสูการปรบัปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัต ิ
รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน
แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวเิคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมท้ังควรกําหนดเปาหมายและพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร กําหนดข้ึนมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 



แผนปฏิบัตกิารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา ๖๗ 
 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพร ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการ         
สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เปนประโยชนทั้งแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งการนําสิ่งที่ได    
มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน         
และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถดําเนินการรวมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรูทั้งกอนการดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

       (๑) องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน
การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรใหเหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญท่ีผานมาขององคการบริหารสวน
ตําบลเบิกไพร เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผานมา
ขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ กําหนดวา 
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดกําหนดไวในแผนตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หากองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ และได
มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนาพบขอบกพรอง หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม       
ใหองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดตามความเหมาะสมทุกป 
 

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


