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บทท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 
    

   1.1 สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

         องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตั้งอยูท่ี.....89 หมู 8..ตำบลทาคลอ..................

อำเภอ...แกงคอย............  จังหวัด...สระบุรี.................มีพ้ืนท่ีประมาณ........ 25.96.........ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ........11,440..............ไร   มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับ     ตำบลหินซอน  และอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

    

        ทิศใต  ติดตอกับ    ตำบลสองคอน  และตำบลทาตูม  อำเภอแกงคอย 

    

        ทิศตะวันออก ติดตอกับ    ตำบลหินซอน  และตำบลบานปา  อำเภอแกงคอย 

    

        ทิศตะวันตก ติดตอกับ    เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุร ี

1.1.2 เขตการปกครอง 

          แบงเขตการปกครองออกเปน...1.....ตำบล ไดแก...........11..........หมูบาน ไดแก 

 

หมูที่ ชื่อหมูบาน หางจากอำเภอ )กม(  หางจากจังหวัด )กม(.  พ้ืนที่(ตร.กม.) 

1 บานหาดสองแควเหนือ 15 23 1.20 

2 บานทาสบก 17 25 2.40 

3 บานทาคลอกลาง 13 23 0.80 

4 บานหาดสองแควใต 15 23 0.90 

5 บานคำใหญ 16 26 .314  

6 บานทาเกวียน 13 20 1.50 

7 บานถ้ำเตา 16 26 5.52 

8 บานทาศาลา 14 24 1.95 

9 บานทาคลอใต 14 24 0.50 

10 บานทาคลอเหนือ 15 25 1.28 

11 บานเขาหินดาด 18 26 5.60 

- - - - 25.96 
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1.1.3 ประชากร ศาสนา 

                    องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น............5,009.......คน 

จำแนกเปนเพศชาย......2,521...............คน    เพศหญิง....2,488....................คน 

จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 10 ป) เด็กชาย..................คน เด็กหญิง...................คน 

จำนวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) เพศชาย.................คน เพศหญิง................คน 

จำนวนผูพิการ เพสชาย..............คน เพสหญิง...................คน 

จำนวนสตรีมีครรภ...........................คน 

จำนวนผูปวยติดเตียง..........................คน 

จำนวนครัวเรือน..........1,133.................... ครัวเรือน 

จำนวนประชากรแฝง ประมาณ......................คน 

เพศชาย.................คน เพสหญิง.......................คน 

สวนใหญนับถือศาสนา........พุทธ....... รอยละ..100...... 

ขอมูล ณ วันท่ี ......13.....เดือน..มกราคม.....พ.ศ. ..2563..........               

    (ท่ีมา : ขอมูลสำนักทะเบียนอำเภอแกงคอย) 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 

         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ประมาณรอยละ...

90.% .......ประกอบอาชีพ......ทำนา,ทำไร, ทำสวน.............. รองลงมาไดแก ดาน.......ปลูกพืชอายุสั้น 

เชน ทำสวนผักตาง ๆ......... ประมาณรอยละ....20..%.. ดาน......อุสาหกรรม......... ประมาณรอยละ........

10%......... เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับ    การเพาะปลูก  การประมง/ การเลี้ยงสัตว/เฉลี่ยรายได

ประชากรตอหัว /ตอป  ประมาณ...............................บาท  

            ท่ีมา : (ระบุท่ีมาของขอมูล) 

 

1.1.5 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 

         องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีเสนทางคมนาคมท่ีสำคัญสามารถเดินทาง

ติดตอกันระหวาง อบต.หินซอน อบต.ทาตูม และอำเภอตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดทาง

รถยนต บนถนนทางหลวงหมายเลข  3004 และทางเรือ ผานเสนทางแมน้ำ        ปาสัก       . 

  1.1.6 แหลงแมน้ำลำคลอง 

         องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ี......(ราบ

ลุม/หุบเขาติดตอกันเปนแนวยาว) มีแมน้ำสำคัญไหลผาน ไดแก 

        แมน้ำ  ปาสัก   ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน ตั้งแตหมูท่ี 1,2,3,4,6,8,9  และหมูท่ี   10    . 

        คลอง....คำใหญ.... ไหลผานพ้ืนท่ีหมูบาน ตั้งแตหมูท่ี 7,5,11,3,9  
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    1.2 ประวัติการเกิดภัย 

 1.2.1 สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สวนใหญ

เกิดภัยจาก อิทธิพลของมรสุม 2  ชนิด  ซ่ึงพัดประจำฤดูกาล  โดยพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว

เรียกวา  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อิทธิพลของลมนี้จะทำใหบริเวณองคการบริหารสวนตำบลทาคลอมี

อากาศหนาวเย็นและแหง  กับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง  คือ  มรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต

เปนสวนใหญในฤดูฝน  ทำใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป  เม่ือพิจารณาตามสภาพอากาศ  สามารถสรุป

ฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี  ไดดังนี้ 

  -ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีลม

จากทิศตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงเปนลดท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุมชื้น  เขามายังประเทศ

ไทย  นอกจากนั้นยังมีรองความกดอากาศต่ำพาดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวง  ฤดูฝน  จึงทำให

บริเวณองคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีฝนตกชุกท่ัวไป  โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 

  -ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง-

เหนือ  จะมีลมเย็นและแหงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน  ทำใหมีอากาศเย็นท่ัวไป  โดยมีอากาศหนาว

ถึงหนาวจัดเปนบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 

  -ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้เปนชวงปลอด

มรสุม  จะมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม  ทำใหมีอากาศอบอาวท่ัวไป  เดือนท่ีมีอากาศรอน

ท่ีสุดคือเดือนเมษายน 

 1.2.2 สถิติภัย 

          สถานการณสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ีสำคัญท่ีเกิดข้ึนและ

สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

(1) อุทกภัย 

ตารางท่ี 1-1  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(หมู/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 

 

จำนวน

ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 

)คน(  

สูญหาย 

)คน(  

 

บาดเจ็บ 

)คน(  

2559 - - - - - - - 

2560 - - - - - - - 

2561 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

2563 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

ท่ีมา : งานปองกัน อบต.ทาคลอ   ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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(2)  วาตภัย 

ตารางท่ี 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง      

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

)หมู ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวนบานเรือน    ที่

เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบานเรือน    ที่

เสียหายบางสวน 

)หลัง(  

2559 1 1 - 1 4,922 บาท 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

2562 1 - - 105 - 

2563 - - - - - 

รวม 1 1 - 1 4,992 บาท 

ท่ีมา : งานปองกัน อบต.ทาคลอ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี 1-3  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่  

ประสบภัย 

)หมู ที่ /

ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวน

ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พ้ืนที่

การเกษตร

เสียหาย )ไร(  

จำนวนสัตว 

ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 1 ม.5,ม.7,ม.11 88 - - - 

2563 - - - - - - 

รวม 1 3 88 - - - 

ท่ีมา : งานปองกัน อบต.ทาคลอ   ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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(4) อัคคีภัย 

ตารางท่ี 1-4  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

พ.ศ. 
จำนวนคร้ัง     

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

)หมู ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสยีหาย 

)ลานบาท( 

จำนวนบานเรือน

ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 

 )คน(  

บาดเจ็บ 

)คน(  

2559 - - - - - - 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

ท่ีมา : งานปองกัน อบต.ทาคลอ   ขอมูล ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2560 

(5) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ท้ังป) 

ตารางท่ี 1-5  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

พ.ศ. 

จำนวนครั้งท่ี

เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 

สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคาความ

เสียหาย 

(ลานบาท) 

จำนวนผูเสียชีวิต 

(คน) 

จำนวนผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2559 
  - -  

2560 
  - -  

2561 
  - -  

2562 
10 พ้ืนท่ีนอกจุดเสี่ยง - 11  

2563 
- - - -  

รวม 10 10 - 11  

ท่ีมา : รพ.สงเสริมสุขภาพ ทาคลอ   ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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1.3 การจัดลำดับความเส่ียงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

                        จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ภายใตฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย สามารถจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลำดับได ดังนี้ 

ตารางท่ี 1-6  :  ลำดับความเส่ียงภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 

ลำดับ    

ความเส่ียงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัยและดินโคลนถลม  

2 ภัยแลง  น้ำในแมน้ำ ปาสัก แหงขอด  ฝนท้ิงชวง และแหลงน้ำบาดาลแหงขอด 

3 อัคคีภัย  

4 ฯลฯ  

 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำป 

       ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจำ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สามารถคาดการณการเกิดภัยไดมากข้ึน 

ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา (ระบุเฉพาะประเภทภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) นอกจากนี้ภัยจากการ

คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดบอยครั้งมากข้ึน ซ่ึงการคาดการณทำไดยากเพราะเปน

พฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตางๆ ก็มีแนวโนมจะเกิด

มากข้ึน 

ตารางท่ี 1-7  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

 เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา  องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ จึงทำปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

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

อุทกภัย             

ภัยแลง   ฤดู

แลง 
         

พายุฤดู

รอน 

            

อัคคีภัย ปใหม ตรุษจีน          ปใหม 

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

ปใหม 

   
สงกรานต 

        

ปใหม 

ภัยหนาว             

(สามารถปรับเพ่ิมหรือลดปฏิทินสาธารณภัยประจำปใหเหมาะสมกับสถานการณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี) 

หมายเหตุ :                       เฝาระวังตลอดท้ังป 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๘ 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

    ปจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุงเนนใหความสำคัญมากข้ึนกับ 

การดำเนินการอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ “การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 

Management : DRM) ซ่ึงประกอบดวย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 

DRR) ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟนฟู (Recovery) 

    2.1 ขอบเขตสาธารณภัย 

ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอพ.ศ. 2560 ฉบับนี้  ให เปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ 

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำให

เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย  

แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” 
 

              2.2 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จำนวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 

ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมาย    

ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี2-1 : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        

             พ.ศ. 2550 

ระดับ การจัดการ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิน่ ควบคุมและส่ังการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๙ 
 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ นายก

องคการบริหารสวนตำบล  ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 20 จะเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก  

มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมท้ังติดตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอำเภอใหเสนอตอผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลาง

ตอไป 

              2.3 ยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกำหนดยุทธศาสตร  

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 

โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ของประเทศ โดยใหทองถ่ิน ชุมชน และภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

นำไปสูการพัฒนา ท่ียั่งยืน รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู “การรูรับ – 

ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน” (Resilience) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

            ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

            ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

            ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 

            ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 

จัดการกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความลอแหลม ลดปจจัยท่ีทำใหเกิดความเปราะบาง 

และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกัน    

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ

จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียท่ีจะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร

สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

    

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๐ 
 

              ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

   เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชน       

ท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)

ตามความเหมาะสม โดยการนำปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดำเนินการฟนฟู ซ่ึงหมายรวมถึง

การซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation) 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

   เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 

โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการ   

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม          

และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสำคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พ.ศ. 

2560 ฉบับนี้ มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและ

ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการ

เตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินก็

จะสามารถทำใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของคนหลากหลายกลุมใน

ชุมชน 

      2.4 งบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

มีท่ีมาจาก 1 แหลงงบประมาณ ไดแก  

   (1) งบกลาง  ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  2.4.1 ภาวะปกติ 

           (1) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตั้งงบกลาง ใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

  2.4.2 ภาวะฉุกเฉิน (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

           องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ นำเงินงบประมาณของหนวยงานท่ีไดเตรียมไว  

ไปใชจายเพ่ือบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยเปนลำดับแรก ท้ังนี้ หาก

งบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ียังไมมีความ

จำเปนเรงดวนท่ีตองใชจาย ไปตั้งเปนงบประมาณสำหรับจายเพ่ิมเติมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑวาดวยการ

ตั้งงบประมาณ เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ

องคการบริหาร สวนตำบล พ.ศ. 2543 
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แผนภาพท่ี 2-1 : แหลงงบประมาณในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของ องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

 

   2.5 องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

         ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ใน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะมีองคกรท่ีเก่ียวของในการอำนวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน

การปฏิบัติตั้งแตระดับประเทศ ซ่ึงกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอตองมีการเชื่อมโยงและ  รับนโยบายแผนงานแนวทางมาดำเนินการ รวมท้ังการประสานกับหนวยงานบริหาร

จัดการสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดดวย 

 2.5.1 ระดับนโยบาย 

          (1) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) 

      มีหนาท่ีกำหนดนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนใหมี

ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2550 

 

 

 

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ

แผนงาน โครงการอ่ืน ท่ี ยั งไม มี  

ความจำเปนไปต้ังเปนงบประมาณ

สำหรับจายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินสำรองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
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          (2) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 

      มีหนาท่ีเสนอนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอำนาจหนาท่ีตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

                   (3) คณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

      มีหนา ท่ีจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีระบุในมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 2.5.2 ระดับปฏิบัต ิ

          (1) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

      ทำหน า ท่ีบั งคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           

และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

และกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับ

มอบหมาย เปนผูควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

      ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอำนวยการกลาง เปนผูอำนวยการ 

มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (2.1) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอม     

ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยท้ังระบบ 

      (2.2) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 

รวมถึงวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมท้ังรายงานและเสนอความเห็น

ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย

เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการประกอบกำลัง

ในการเริ่มปฏิบัติการ 
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      (2.3) ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ

สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

รับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แตละระดับ รวมท้ังติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ

และแจงเตือน พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพ่ือตัดสินใจ

ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        

ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) 

ท้ังนี้ ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหนาท่ีเปนสวนหนึ่งใน

ศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   การ

จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ 3) และขนาดรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ 4) 

          (3) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอำนวยการ รองผูวาราชการจังหวัด

ท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด เปนรองผูอำนวยการ 

          (4) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมท้ังดำเนินการสนับสนุน       

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอำนาจหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติ

ตามหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ องคประกอบและอำนาจหนาท่ี

ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

          (5) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (กอปภ.อ.) 

      ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามท่ีผูวาราชการจังหวัด

หรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอำเภอ เปนผูอำนวยการ 

          (6) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี 

ประกอบดวย 

(6.1) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญ

เหตุ เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมือง

พัทยาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด และผู อำนวยการ
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อำเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ระบุชื่อ อปท. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ โดยมีนายกเมือง

พัทยา เปนผูอำนวยการ 

              (6.2) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./

กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

(ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

.................................. และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ............................ รวมถึงมีหนาท่ี

ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับ    

การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) เปนผูอำนวยการ 

      (๖.๓) กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล 

(กอปภ.อบต.) ทำหนาท่ีอำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เม่ือเกิด

สาธารณภัยข้ึน พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมถึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและ

ผูอำนวยการอำเภอ ตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อบต.หินซอน อบต.ทาตูม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการ

รองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอำนวยการ 

   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัตปิรากฏตามบทท่ี  4  การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 

   เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน ข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปน

ผู ควบคุมและสั่ งการ เพ่ื อทำหน าท่ี จั ดการสาธารณ ภั ย ท่ี เกิด ข้ึนจนกว าสถานการณ จะกลับ เข าสู  

ภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานความ

รวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหรายงานผูอำนวยการอำเภอในเขตพ้ืนท่ี 

(นายอำเภอแกงคอย) ทราบทันที  

   หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลวและไมสามารถควบคุมสถานการณสา

ธารณภัยไดโดยลำพัง ใหรายงานใหผูอำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง และหรือ กองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  
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กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอ  )กอปภ.อ(.  

ผูอำนวยการอำเภอ 
)นายอำเภอ(  

 
 
 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด )กอปภ.จ(.  

ผูอำนวยการจังหวัด 
)ผูวาราชการจังหวัด(  

รองผูอำนวยการจังหวัด 
)นายกองคการบริหารสวนจังหวัด(  

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ )บกปภ.ช(.  

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
)รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(  

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
)ปลัดกระทรวงมหาดไทย(  

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบล  )กอปภ.อบต(.  

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
)นายกองคการบริหารสวนตำบล(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
)ปลัดองคการบริหารสวนตำบล(  

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมืองพัทยา  )กอปภ.เมืองพัทยา(  

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
)านายกเมืองพัทย(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
)ปลัดเมืองพัทยา(  

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

ผูอำนวยการทองถ่ิน 
)นายกเทศมนตรี(  

ผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน 
)ปลัดเทศบาล(  

นายกรัฐมนตรี 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง )กอปภ.ก(.  

ผูอำนวยการกลาง  
)อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(  

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(  

รองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ปลัดกรุงเทพมหานคร(  

ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
)ผูอำนวยการเขต(  
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แผนภาพท่ี 2-2 : กลไกการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 

 

   2.6  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ(เม่ือเกิดหรือคาดวาจะ

เกิดสาธารณภัย) 

          บทบาทภารกิจ 

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอเพ่ือทำหนาท่ี

จัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมท้ังประสานกับสวนราชการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี         ท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสา

ธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณี      ไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 

ใหขอรับการสนับสนุนจาก        กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง 

และหรือกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูควบคุมและสั่ง

การ 

 

 

 

 

 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 

             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2-3 : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ผูอำนวยการทองถิ่น 
นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 
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   2.7 การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                 2.7.1 การปฏิบัติรวมกับอำเภอและจังหวัด 

          (1) จัดเจาหนาท่ีประสานอำเภอและจังหวัด ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมท้ังรายงาน

สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะ ๆ 

           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกำลังสนับสนุนจากกอง

อำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด ตามลำดับ 

            2.7.2 การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

           (1) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และสา

ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ รายงาน

ผูอำนวยการอำเภอ พรอมท้ังประสาน     กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง ใหสนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

           (2) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอซ่ึงมีพ้ืนท่ี

ติดตอหรือใกลเคียง ใหผูอำนวยการทองถ่ิน อบต. หินซอน และ อบต.ทาตูม  ใหการสนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

2.7.3 การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 

         ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารนั้น  

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอและศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน องคการ

บริหารสวนตำบลทาคลอ   กับ มณฑลทหารบกท่ี 18 จังหวัดสระบุรี ท้ังนี้ ฝายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย

ประสานงานหรือศูนยปฏบิัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณสา

ธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ระหวางผูอำนวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นท่ี ท้ังนี้รายละเอียดการแบงมอบ

พ้ืนท่ีในการชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

2.7.4 การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 

         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอเปน

ศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหสามารถติดตอประสานงาน สั่ง

การ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณระหวางทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ

เชื่อถือได โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (1) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ (กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัย    ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 
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         (2) จัดทำแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       

ในจังหวัดจัดเจาหนาท่ีประสานงานกับ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและ

บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (3) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 

รวมกับองคการ  สาธารณกุศลจัดทำแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจาหนาท่ี อุปกรณ และ

เครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรปฏบิัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (4) กรณีท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน ถาองคการสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนท่ีประสบภัยกอน 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ใหก้ันเขตพ้ืนท่ีอันตรายและกันไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขาไปยังพ้ืนท่ีอันตราย พรอมท้ัง  

แจงหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยทันที เพ่ือดำเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย 

            (5) กรณีท่ีไดรับการประสานจาก องคการบริหารสวนตำบลทาคลอหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เชน ตำรวจ เทศบาล เปนตน ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกไปยังท่ีเกิดเหตุ และให

รายงานตัว      ท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือผูอำนวยการทองถ่ิน เพ่ือรับ

มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (6) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     

เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกท้ังใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมท้ัง

ลำเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมท้ังอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 

ตารางท่ี 2-2 : รายนามภาคประชาสังคม และองคการสาธารณกุศลในพ้ืนท่ี  

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

ลำดับท่ี รายนามภาคประชาสังคม 

และองคการสาธารณกุศล 

โทรศัพท/โทรสาร รายช่ือผูประสานงาน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 
 

  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ฉบับนี้ 

มุงดำเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ใหบรรลุผลสำเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสำคัญในการลดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามแนวทางใน

การดำเนินงานดานการปองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม ความพรอม โดย

กำหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้  

  ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสาธารณภัย ทำใหเกิดความสูญเสีย

ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน

อนาคต ซ่ึงสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 

 

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

      ศักยภาพ (Capacity) 

         ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษยท่ีอาจนำมาซ่ึง

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การท่ีผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ หรือ

องคประกอบใดๆ มีท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ท่ีทำใหชุมชนหรือสังคมขาด

ความสามารถในการปกปองตนเอง ทำใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็ว

จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลานี้มีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย และ

อาจเปนปจจัยท่ีทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ

ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 

   3.1 การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำหนดลักษณะ 

ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยท่ีเกิดข้ึนและประเมินสภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง 

(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเปน

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การดำรงชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผล

กระทบจากภัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ โดยขั้นตอนการ

ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก    
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ข้ันท่ี 1 การทำความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ

พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันท่ี 2 การประเมินภัย  

ข้ันท่ี 3 การประเมินความลอแหลม  

ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  

ข้ันท่ี 5 การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  

ข้ันท่ี 6 การจัดทำขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  

ข้ันท่ี 7  การพัฒนาหรอืปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงกำหนดใหจัดทีมประเมิน

ความเสี่ยงจาก  สาธารณภัย เพ่ือเขาสำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและ

เปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

สั่งการในการรับมือสถานการณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การลดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)                      

(๒) ความเปราะบางและความลอแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ                 

(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  

 

      3.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

        3.2.1 การปองกันและลดผลกระทบ 

                 เนื่องจาก องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีพ้ืนท่ี.....11,440..ไร.......สาธารณภัยท่ี

สงผลกระทบ ไดแก ภัยจาก (ระบุชื่อประเภทภัย เชน วาตภัยและภัยแลง ตามท่ีวิเคราะหความเสี่ยงไวในบทท่ี 

1) จึงใหความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

                 (1) ดานโครงสราง 

   องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ไดพิจารณาโครงสรางท่ีสอดคลองกับสภาพ

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลว    และไดจัดสราง (ระบุถึงสิ่งกอสรางท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี อปท. ท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย อาทิ อาคาร เข่ือน กำแพง ประตูระบายน้ำ มี 4 ประตู เสนทางคมนาคมเพ่ือสงกำลังบำรุง ปาย

สัญญาณ ฯลฯ) ข้ึน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

                 (2) ดานไมใชโครงสราง 

                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 

              (2.1) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี กับ

หนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับ สา

ธารณภัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย เปนตน 
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               (2.2) วิเคราะหและจัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พรอมท้ังจัดเก็บ

ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยท่ีทำใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

                     3.2.2 การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 

         การเตรียมความพรอมเปนการดำเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัยเพ่ือใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมท่ีจะรับมือกับสาธารณภัย 

โดย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีการดำเนินงาน ประกอบดวย 

        (1) การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 

    ชุมชนมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของตนซ่ึงมีความเสี่ยง หากชุมชนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพรวมท้ังมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปน

ศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย

ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภยัไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง 

กอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมท้ังเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน

รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนการเตรียมความพรอม ก็สามารถทำใหชุมชนของตนมี

ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี

แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 

                  (1) การทำความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหสำรวจชุมชน      

เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ รวมท้ังกลุมเปราะบางของชุมชน แลวนำขอมูลเหลานั้นมาจัดทำเปน  

แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 

                  (2) ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

                  (3) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด

สาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ระดับอำเภอ   

และระดับจังหวัด เพ่ือใหแผนมีการบูรณาการและตอบสนองความตองการชองชุมชนไดอยางแทจริง 

                  (4) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เชน การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง

และอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 

                 (5) จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง

เพ่ือใหมีศักยภาพมากข้ึน 

                 (6) สราง ซอมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรง

จากสาธารณภัย เชน ชุมชนท่ีโดนน้ำทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอน้ำหรือทำพ้ืนท่ีแกมลิงเพ่ือพักน้ำ เปนตน 

                  (7) เตรียมสิ่งของยังชีพท่ีจำเปนกอนท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

 

 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒ 
 

         (2) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทำใหทราบ

จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยใหมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน    ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม และ

การฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทา      สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จะมีการประสานและสั่งการอำนวยการให

ชุมชน/หมูบาน ดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ำเสมอ 

           (3) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 

        (3.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพ่ือทำหนาท่ีเฝาระวังและติดตาม

สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ัง

ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 

         (3.2) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 

และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร       

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมท้ังสื่อตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน

แนวโนมการเกิดภัย 

         (3.3) จัดทีมประชาสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        

ถึงระยะเวลา ภาวะท่ีจะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพ่ือปองกันความตื่นตระหนักและ

ความสับสนในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน และใหความสำคัญกับผูท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    

ท้ังนี้ ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 

         (3 .4) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ

ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทำหนาท่ีติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ

ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ โดยใชระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจงเตือนภัยของ

ชุมชน 

        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณท่ีอาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 

รวมท้ังทำหนาท่ีเฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณจากขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับ     และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอำเภอและจังหวัดทราบเปนระยะ ๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
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                               (4) การเตรียมการอพยพ 

    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 

    (4.1) จัดทำแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพสวนราชการ โดยมีสาระสำคัญ

ประกอบดวย จำนวนผูอพยพ บัญชีสวนราชการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพ การกำหนดเขตพ้ืนท่ี

รองรับการอพยพใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การกำหนดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบการอพยพไวใหชัดเจน               

การกำหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสำรองสำหรับแตละประเภทภัย รวมท้ังการสำรวจและ            

การจัดเตรียมพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 

    (4.2) วางมาตรการการอพยพ 

    (4.3) ใหความสำคัญกับกลุมเปราะบางซ่ึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก 

สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผูปวย  เปนตน โดยกำหนดแนวทางในการอพยพกลุมเปราะบาง 

รวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

       (4.4) ใหประชาชนเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเปา ท่ี

มีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม เทาท่ีจำเปน 

                  (5) การเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว 

    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

มีแนวทางปฏิบัติสำหรับเตรียมการจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ดังนี้ 

    (5.1) คัดเลือกและจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว 

    (5.2) จัดการภายในศูนยพักพิงชั่วคราว โดยกำหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพักพิง

ชั่วคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว ไดแก ผูนำชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปนผูอำนวยการ

โรงเรียน 

    (5.3) ปจจัยความจำเปนข้ันต่ำของศูนยพักพิงชั่วคราวอ่ืน ๆ 

    (5.4) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีจำเปน 

   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนัน้ ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 

การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  
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  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 

  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            

  โดยไมจำเปน 

 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 

- การเขาถึงท่ีทำงาน 

- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 

 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 

- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 

  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

 

                  (6) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 

    กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ จะจัดทำโครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัยประจำศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยประจำชุมชน/หมูบาน 

ท่ีมีความพรอมเปนลำดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย ดังนี้ 

    (6.1) เพ่ือใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  

    (6.2) เพ่ือใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน 

    (6.3) เพ่ือเพ่ิมทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  

เม่ือเกิดสาธารณภัย 

                  (7) แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

    แผนการบริหารความตอเนื่อง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        

ในสถานการณเม่ือเกิดภัยตาง ๆ เชน ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซ่ึงจาก

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดำเนินงานหรือ   

ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทำ

แผนการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน เพ่ือเปนแผนรองรับการดำเนินภารกิจ

ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องรองรับไวตั้งแต
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ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่อง

จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณ ฉุกเฉินและใหบริการไดเม่ือเกิดภัยข้ันวิกฤต           

เพ่ือดำเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการท่ีกำหนดไวซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับ    

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบริหารความตอเนื่องควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

   (1) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเนื่อง 

   (2) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก

อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 

   (3) กำหนดสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

   (4) กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 

        - บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 

ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

        - การอพยพทรัพยากรท่ีจำเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 

        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 

      ฯลฯ 

    3.3 พ้ืนท่ีเส่ียง ระดับความเส่ียง และปจจัยท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

  เม่ือมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทำใหทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและปจจัยท่ีทำ

ใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงจะทำใหสามารถกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับ

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นำไปสูการลดความเสี่ยงอยางยั่งยืน ท่ีหมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ ปรับตัวในการรับมือกับ

สถานการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน การกำหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานท่ีกำหนดจากผลการ

ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพ้ืนท่ีหนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการไดรับผลกระทบ  จากสาธารณภัยท่ี

สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  

 จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบรอยแลว กองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-2 : ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ  

                               องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

ประเภทของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง      

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   

ภัยแลง หมูท่ี 

5,7,11 

หมูท่ี..... หมูท่ี 

1,2,3,4,6, 

8,9,10 

- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทาง

เกษตร เกษตรกรจึงมีความ

ตองการใชน้ำ   ในปริมาณ

ม า ก แ ล ะ ต อ เนื่ อ ง ท้ั ง ป  

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี 5,7,11 

- แ ห ล ง กั ก เ ก็ บ น้ ำ เ พ่ื อ

การเกษตร  รวมท้ังแมน้ำลำ

คลองไมมี  โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

หมูท่ี 5,7,11 

- มีเข่ือนหรือแหลงน้ำ

และระบบชลประทาน  

ท่ีด ี

 

 

 

- ขุดลอกแหลงน้ำเดิม

เพ่ือกักเก็บน้ ำไว ใช ใน 

ฤดูแลง 

วาตภัย หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   

อัคคีภัย หมูท่ี  หมูท่ี..... หมูท่ี   

สารเคมีและ

วัตถุอันตราย 

หมูท่ี..... หมูท่ี..... หมูท่ี.....   

หมายเหตุ: การจัดระดับความเส่ียงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณคาความเส่ียงตาม ภาคผนวก ญ 

 

(ตัวอยาง) ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเส่ียงจากสาธารณภัยของ อบต.ทาคลอ 
 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

อุทกภัย หมูท่ี.....  

 

 

 

หมูท่ี..... 

 

 

 

 

 

 

 

- เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ำหลายสาย 

พ้ืนท่ีเสี่ยงบางจุดไมมีพนังหรือเข่ือน

ก้ันตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี............. 

 

- ประชาชนสวนใหญปลูกบานพัก

อาศัยติดริมแมน้ำ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 

หมูท่ี................................................... 

- ขุดลอกแหลงน้ำเปน

ประจำทุกป 

 

 

- ชุมชน/หมูบาน มีการ

ฝ ก ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ

บรรเทาสาธารณภัยเปน
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ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

 

หมูท่ี..... 

 

- ขาดระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

 

ประจำ 

- สนับสนุนเครื่องมือใหมี

ม า ต ร ฐ า น ได อ ย า ง

เพียงพอและรวดเร็ว 

ภยัแลง หมูท่ี.....  

 

 

 

 

หมูท่ี..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูท่ี..... 

- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางเกษตร 

เกษตรกรจึงมีความตองการใชน้ำ   

ในปริมาณมากและตอเนื่ องท้ังป  

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี......................... 

 

- แหลงกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  

ร ว ม ท้ั ง แ ม น้ ำ ล ำค ล อ งตื้ น เ ขิ น 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

 

 

- มีการบุกรุกทำลายปาไม          

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

- มี เข่ือนหรือแหลงน้ ำ

และระบบชลประทาน  

ท่ีด ี

 

- ขุดลอกแหลงน้ ำเดิม

เพ่ือกักเก็บน้ ำไว ใช ใน 

ฤดูแลง 

 

 

 

- มีการรณรงคในการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและขยายพ้ืนท่ี

ปา เชน  การปลูกปา 

วาตภัย หมูท่ี.....  

 

 

 

หมูท่ี..... 

 

 

 

 

 

 

 

หมูท่ี..... 

- ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โดย ท่ั ว ไป      

อยู ภ าย ใต อิท ธิพลของลมมรสุ ม 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

 

- บุคลกรท่ีมีความรูดานสาธารณภัย

ไมเพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี....... 

 

- อาคารบานเรือนและ

สภาพแวดลอมขาดการบำรุงดูแล

รักษาใหเกิดความปลอดภัย 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

- ติดตามสภาพ

ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 

ชวงฤดูมรสุม 

 

- จัดหลักสูตรอบรม

บุคลากรท่ีเปนกลุม 

เปาหมายใหครบถวน 

- มี ก ารป รั บ ป รุ งแล ะ

ซอมแซมสิ่ งปลูกสราง

ตางๆ ใหมีสภาพม่ันคง

แข็งแรง สามารถทนตอ

ลมพายุได 

อัคคีภัย หมูท่ี.....  

 

 

 - ประชาชนขาดความตระหนั ก     

ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช

ไฟฟา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี................ 

- มีการอบรมใหความรู

ค ว า ม เข า ใจ ใน เรื่ อ ง

อัคคีภัย 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๘ 
 

ประเภท

ของภัย 

ระดับความเส่ียงภัย 
ปจจัย/สาเหตุ ท่ีทำใหเกิด      

ความเส่ียงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 

การลดความเส่ียง 

จากสาธารณภัย 

เส่ียงสูง เส่ียง        

ปานกลาง 

เส่ียงต่ำ 

 

หมูท่ี..... 

 

- ประชาชนไมทราบ ถึงแนวทาง

ปฏิบัติท่ีถูกตองเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ดานอัคคีภัยเปนประจำ

ทุ ก ป  และ ให ค ว าม รู

เ ก่ี ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก

ประชาชน 

สารเคมี

และวัตถุ

อันตราย 

 

หมูท่ี.....   

 

 

 

หมูท่ี..... 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมี

ในการประกอบการอยูในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมูท่ี.......................... 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ปองกันและแกไขปญหา

ภัยจากสารเคมีและวัตถุ

อันตรายของ อปท. 

- มีการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือปองกันและแก ไข

ปญหาสารเคมีและวัตถุ

อันตราย 

 

หมายเหตุ : ตัวอยางตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ำ)  

 

   3.4 การแจงเตือนภัย 

การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให

เฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูท่ีปลอดภัยได โดยกองอำนวยการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิด

ภัย เพ่ือสงขอมูลแจงเตือนภัยท่ีถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 3.4.1 การแจงเตือนลวงหนา 

    เปนการแจงขอมูลขาวสารท่ีบงชี้วามีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมูบาน และประชาชน เพ่ือใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ แจงเตือนภัยลวงหนากอน

เกิดสาธารณภัย    ไมต่ำกวา ๑๒๐ ชั่วโมง 
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  3.4.2 การแจงเตือนภัย 

  (1) เม่ือมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพ้ืนท่ี อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมต่ำกวา 

๗๒ ชั่วโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังนี้ 

  (1.1) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดสาธารณภัย 

  (1.2) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

  (1.3) แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้  ใหนำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (2) วิธีการแจงเตือนภัย 

 (2.1) แจงเตือนภัยผานผูนำชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

(2.2) แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศนทองถ่ิน สถานี

วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเลน โทรสาร โทรศัพทมือถือ หอกระจายขาว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย

แบบมือหมุน โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัยประจำตำบลหรือหมูบาน ฯลฯ 

 3.4.3 ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 

     แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกำหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว ซ่ึง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไดนำระดับสีของการแจงเตือนภัยไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู

แตในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 

 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาท่ี

กำลั งควบ คุมสถานการณ ให อพยพไปยั งสถาน ท่ีปลอดภั ย        

และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 

ท่ี สถานการณ จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให จัด เตรียมความพรอม           

รับสถานการณ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม

ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล

ขาวสารเปนประจำ 
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3.4.4 กระบวนการแจงเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล /ความตองการ  

แผนภาพท่ี 3 – 1 : กระบวนการแจงเตือนภัย 

           กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จัด

ชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง นับต้ังแตไดรับแจง

การเตือนภัย       เพ่ือเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

            (1) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน

กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชนหรือผูนำหมูบาน รวมท้ังอาสาสมัครแจงเตือนภัย เพ่ือเตรียมพรอมเฝาระวัง    

และติดตามสถานการณภัยอยางตอเนื่อง และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทางโทรศัพทหมายเลข 036-715426  - 7 

วิทยุสื่อสาร ความถ่ี158.980 MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข................-..................................................... .....  

              (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอและจังหวัดทาง โทรศัพท 036-222509  โทรสาร 036-211679 ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 

และวิทยุสื่อสาร ความถ่ี................................MHz โทรศัพทสายดวนหมายเลข ..................................................... 

 

 

 

      เฝาระวัง ติดตาม    
        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตอืนภยั    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน 
  เขื่อน การระบายนำ้ 
• เฝาระวังระดับนำ้ใน   
  แมน้ำ 
• ติดตามระดับน้ำในคลอง  
• ติดตามระดับน้ำทะเล 
• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 
  และแลกเปล่ียนขอมูล 
• หนวยปฏิบัติเตรียม  
  ความพรอมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

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

  จัดต้ังศูนย ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชนผาน 
  ส่ือและเคร่ืองมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาคเครือขาย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ต้ังศูนยพักพิง 
• การแจงยกเลิกการแจง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนยพกัพิง 
• การรายงานสถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
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บทท่ี 4 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
      

 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตำบลทาคลอ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่นข้ึน โดยมีผูอำนวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและ

สั่งการ เพ่ือทำหนาท่ีจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกต ิพรอมท้ังประสานกับสวน

ราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสา

ธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง ให

ขอรับ การสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินซอน และ อบต.ทาตูม ในเขต

พ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียง และ/หรือ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแกงคอย 

  4.1 โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 แบงออกเปน 3 สวน 1 คณะท่ีปรึกษา 1 ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ดังแสดงตามแผนภาพท่ี 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4-1 : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- งานคนหาและกูภยั 
- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสขุ 
- งานรักษาความสงบเรยีบรอย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคม ี          

วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี
- งานสงกำลังบำรุง 
- งานการขนสง 
- งานอพยพ 
- งานบริหารจัดการผูเสยีชีวติ 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 

               
 
 
 

- งานศูนยสั่งการ 
- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมินสถานการณ 
- งานพยากรณอากาศ การเฝาระวงั 

และการแจงเตือนภยั 
- งานประชาสัมพันธและตอบโตการขาว 
- งานรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
- งานแผนการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       
แผนเผชิญเหตขุอง อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               

- งานสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจจยัสี่ที่จำเปน 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิงชัว่คราว 
- งานฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
- งานการฟนฟูและงานชมุชน 

ฯลฯ 
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หมายเหตุ  :  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สามารถปรับเปลีย่นไดตาม

ความเหมาะสมของสถานการณภยั โดยยดึหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการ

จัดการในภาวะฉุกเฉิน 

      4.1.1 บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

มีดังนี้ 

(1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เช่ียวชาญ  มีหนาท่ี ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ ขอมูล 

ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับเหตุการณสาธารณภัย 

ท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสำคัญ พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ี

ผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร 

    (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      

เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  

    (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาท่ี ปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิต

และปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล 

การแพทยและสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุ

อันตราย กัมมันตรังสี สงกำลังบำรุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  

    (4) สวนอำนวยการ มีหนาท่ี ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ  

แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจำเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 

ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน

ดำเนินการ พรอมท้ังใหการสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงานแกกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอฯลฯ  

    (5)  สวนสนับสนุน มีหนาท่ี ดังนี้ 

           (5.1) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานท่ีจำเปน เพ่ือใหการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟู และงานชุมชน 

           (5.2) ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ การเงินและ

การบัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 

    ท้ังนี้ การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ

ท่ี 4-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
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                                                                                     ทีป่รึกษา  /ผูเชี่ยวชาญ  

 

                                                                                             -   ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  

                                                                                         -   ผูอำนวยการโรงเรียนในพื้นที ่

                                                                                         -   ผูนำชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4-2 :  การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น 

หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจำศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินปรับไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับ

สถานการณและความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผูอำนวยการทองถ่ินเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการ

บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 

 

 

ผูอำนวยการทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนท่ี ........... 
- ฝายปองกันและรักษาความ

สงบเรียบรอย 
- กองชาง/สวนโยธา 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล 
- กำนัน 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 

               
 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอำนวยการ 

- ปลัดเทศบาล................. 
/ปลัด อบต............….. 

- สำนักปลัดเทศบาล/อบต. ...... 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนท่ี ............ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- สำนักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- กองคลัง 
- ผูใหญบานหมูท่ี............. 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. ..... 
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตำรวจบาน /อสม. 
- ผูนำชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- สำนักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 
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4.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทาคลอ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.2.1 การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

          การออกประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 

หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สามารถใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดตาม

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุดท่ี มท 0602/ว 93 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น เม่ือมีการประกาศเขต

พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนท่ี อปท.และอำเภอ)  และพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต

พ้ืนท่ีจังหวัด) โดยผูอำนวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ 

ดังนี้  

        (1) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแห งพ้ืน ท่ีนั้ น ในฐานะ

ผูอำนวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รับผิดชอบและปฏิบัติ

หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด 

และผูอำนวยการอำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     (2) ใหผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

     (3) เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอำนวยการ

ทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีโดยเร็วเปนลำดับแรก และแจงให

ผูอำนวยการอำเภอและผูอำนวยการจังหวัดทราบ ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความ

ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีอยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของ

ตน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว  

        (4) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ

ทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีเขาดำเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 

        (5) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด ให

เปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น ท่ีจะ

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

                      (6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให

นำแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุท่ีมีอยู

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

        (7) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายท่ี

เก่ียวของในการชวยเหลือผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนลำดับแรกๆ 

     (8) หากเหตุการณสาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ จะ

รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได และผูอำนวยการทองถ่ินไดรับการสนับสนุน ใหแจงผูอำนวยการอำเภอเพ่ือสั่งการให
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัย เพ่ือปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 

    4.2.2 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

      เม่ือมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นเปน      

ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมีความจำเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย แตมิไดมุงหมายท่ีจะชดใชความเสียหาย    

แกผูใด ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) ดำเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ     

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    

มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาก่ิงอำเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อำเภอหรือก่ิงอำเภอนั้นหนึ่งคนสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในอำเภอหรือก่ิงอำเภอท่ีรับผิดชอบ

และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ

ประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสำรวจความเสียหายจากภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปนผูตรวจสอบ

และกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสำรวจความเสียหายดังกลาวขางตน 

 4.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให

ดำเนินการ ดังนี้ 

        (1) เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหง

พ้ืนท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เขาดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและใหแจงผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี และผูอำนวยการ

จังหวัดทราบทันที  

     (2) กรณี ท่ีพ้ืนท่ีท่ี เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของ 

ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนก็ได 

แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว  

       (4) เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึน เจาพนักงานท่ีประสบเหตุมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการ

เบื้องตน เพ่ือระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปน อันไมอาจ

หลีกเลี่ ยงได  ให เจาพนักงานมีอำนาจดำเนินการใดเพ่ือประโยชน ในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน           

อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลได  

         (5) กรณีเจาพนกังานจำเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยูใกลเคียงกับ บริเวณท่ี

เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดตอเม่ือไดรบอนุญาตจาก              

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีแลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือ เม่ือมี

ผูอำนวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจ สั่งให
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เจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดงักลาวไดหากเจาของหรือ ผูครอบครอง

ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปน แกการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยเจาพนกงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระทำดังกลาว  

    (7) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบสำรวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและ ทำบัญชี

รายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรอง ใหผูประสบภัยไวเปน

หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 

     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาท่ี

เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 

      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 

       (2 .1) การปฏิ บัติการระยะ 24 ช่ัวโมงแรก  เนนการคนหาผู รอดชีวิต                 

การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 

        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ 24-48 ช่ัวโมง (1-2 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต 

และทรัพยสิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำด่ืม ยารักษา

โรค เครื่องครัว 

       (2.3)  การปฏิบัติการระยะ 48-72 ช่ัวโมง (2-3 วัน) เนนการคนหาผูรอดชีวิต การ

สืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหาทรัพยสินและขอมูล

การใหความชวยเหลือ ฯลฯ 

         (2.4)  การปฏิ บัติ การคนหาหลังระยะ 72 ช่ัวโมงข้ึนไป (หลัง 3 วัน 

ข้ึนไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวย

ทรัพยสิน พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลังพลเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  ฯลฯ 

    4.3.3 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 

           ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไดวางแผนการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกำหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 

การสั่งการ และการใชแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนี้ 

  (1) การรับแจงเหตุและการรายงาน 

                                    ใหผูรับผิดชอบจัดทำรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานสถานการณสาธารณภัย 

ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ ท่ีจำเปน โดยคำนึงถึง

ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสำรวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ

รายงานเหตุดวนสาธารณภัย แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  (2) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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(2.1) นำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน     

(2.2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางท่ีดีท่ีสุดและมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

       (2.3) มีการคาดการณเพ่ิมเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน การขอรับการ

สนับสนุนเพ่ิมเติม 

       (2.4) การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนำในการสอบถามสำรวจขอมูลสถานท่ี 

สิ่งท่ีเปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมท้ังบันทึกวัน เวลา ชื่อท่ีอยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล  ใหศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทราบ มีการบรรยายสรุปใหลูกทีมทราบ กำหนดพ้ืนท่ีอันตราย พ้ืนท่ี

ปฏิบัติการ พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายตอนักกูภัย 

   (2.5) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวท่ีสามารถชี้แจงการปฏิบัติได การสั่งการ

ตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความม่ันใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  

ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ท้ังกอนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

 (2.6) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด

เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการแกไขและนำขอเสนอแนะมาวิเคราะห 

    (4) การคนหาและชวยชีวิต 

        - กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เขาพ้ืนท่ีประสบภัย 

        - สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         

กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีจำเปนในการกูชีพกูภัย 

        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 

ตารางท่ี 4-1 :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอำนวยการ  

2 รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 

  จัดเตรยีมเจาหนาท่ีเพ่ือรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยัอำเภอทราบเพ่ือจะไดเสนอ    ผูวาราชการจังหวัด/

ผูอำนวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย และประกาศเขต

พ้ืนท่ีการใหความชวยเหลือฯ ตอไป  จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอำนวยการ  

3 ออกสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ 

จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสำรวจพ้ืนท่ีและประเมินสถานการณ เพ่ือวางแผนรับมือกับ

สถานการณภัย 

สวนอำนวยการ  

4 ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 

  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจแกปญหา 

สวนอำนวยการ  
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ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภยั พ้ืนท่ีและประชาชนผูท่ีจะไดรับ

ผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพ้ืนท่ีในการรับภัย แนวโนมการเกิด

ภยัซ้ำข้ึนอีก ภัยท่ีตามมา รวมถึงภัยท่ีมีความซับซอน เพ่ือกำหนดแนวทางการตอบโต

และการแจงเตือนภัย 

5  บริหารจัดการขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอำนวยการ  

6  แจงเตือนประชาชน 

  (1) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  

  (2) ดำเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง โดยสื่อ 

ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอ

กระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 

  (3) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    บงบอกถึง

อันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 

 

ประชาชน รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย จะสิ้นสุด 

  (4) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไมสามารถ

ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการ

ซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว เปนตน 

สวนอำนวยการ  

7 อพยพผูประสบภัย  

กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี และมีผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีน้ันจะเกิด

อันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัย 

พรอมท้ังรายงานผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ ตามลำดับ รายละเอียด

ปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 

สวนปฏิบัติการ  

8 กำหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  

เปนพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดเก็บและพักรอช่ัวคราวของ

ทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ท่ีไดมาและพรอมใช 

เพ่ือรอการสั่งใชทรัพยากร  

สวนอำนวยการ  

9 ระดมทรัพยากรเขาสนับสนนุการจัดการสาธารณภัย 

  (๑) ระดมทรัพยากร ท้ังกำลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุดรวบรวม

ทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือรอการสั่ง

ใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย 

  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมท้ังจัดเตรียม 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน เพ่ือจัดการ

สาธารณภัย 

สวนสนับสนุน  

10 กำหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  สวนอำนวยการ  



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๓๙ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

ออกเปน...4....โซน ประกอบดวย      

      โซนท่ี 1 ประกอบดวย หมู...1,2,4,6. มีผูใหญบานหมู...(กำนัน)..รับผดิชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี 2 ประกอบดวย หมู...3,8,9,10.. มีผูใหญบานหมู....8...... รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี 3 ประกอบดวย หมู.....11..... มีผูใหญบานหมู...11... รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

      โซนท่ี 4 ประกอบดวย หมู....5,7..... มีผูใหญบานหมู..7........ รบัผิดชอบพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนท่ีไดตามสถานการณและขนาดของพ้ืนท่ี 

11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 

  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือควบคมุสถานการณไมให

ลุกลามขยายตัว 

 

สวนปฏิบัติการ  

 ใหเจาหนาท่ี เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ท่ีมารวมปฏิบัติงาน        เขารายงาน

ตัวท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กอนรบัมอบภารกิจและ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการสาธารณ

ภัย 

 

สวนปฏิบัติการ  

12 การเผชิญเหตุ 

 (1) การปฏิบัติการระยะ 24 ชั่วโมงแรก ใหความสำคัญในการคนหาผูรอดชีวิตเปน

ลำดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 (1.1) กำหนดเขตและกันเขตพ้ืนท่ีประสบภัย หามมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (1.2) สนธิกำลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว ดังน้ี 

         (1.2.1) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  ในพ้ืนท่ี

ประสบภัย 

         (1.2.2) สั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ท่ีจำเปน

ในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

         (1.2.3) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจำเปนของสถานการณ

ภัย 

                (1.2.4) กรณีพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีวิกฤต ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี     โดยทาง

รถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากหนวยงาน

ทหารหรือตำรวจในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน 

                (1.2.5) จัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราวแกผูประสบภัยท่ีบานเรือนเสียหายอยาง

เรงดวนเปนลำดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงช่ัวคราว พรอมท้ังลงทะเบียนผู

อพยพ 

                (1.2.6) ระดมกำลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย 

                (1.2.7) กรณีโครงสรางพ้ืนฐานไดรบัความเสียหายใหเรงซอมแซมเสนทาง

สวนปฏิบัติการ  



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๐ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

คมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   ใหสามารถใชการไดหรือ

จัดทำระบบสำรองเพ่ือใหชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 

                (1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหาอาหารท่ี

ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพท่ีจำเปนใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีประสบภัยใหเพียงพอและท่ัวถึง 

 

  (2) การปฏิบัติการระยะ 24 – 48 ชั่วโมง (1 – 2 วัน) ใหความสำคัญในการคนหา

ผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดตั้ งศูนย พักพิงช่ัวคราว การ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ขอมูล

สถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

        (2.1) สำรวจความตองการของผูประสบภัยในเบ้ืองตน เพ่ือกำหนดมาตรการ

ชวยเหลืออยางตอเน่ืองในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทำบัญชี    การชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

        (2.2) จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  ท่ีจำเปน

มายังพ้ืนท่ีประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสำรองใหเพียงพอ 

        (2.3) จัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุงหม 

และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงช่ัวคราว 

        (2.4) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย พรอม

ท้ังติดปายเตือน หรือวางแผนปดก้ันชองทางจราจร ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัด

เจาหนาท่ีตำรวจหรืออาสาสมัครอำนวยความสะดวกการจราจรในจดุอันตราย 

        (2.5) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพ้ืนท่ีประสบภัยและศูนย

พักพิงช่ัวคราว 

        (2.6) ตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   ในการ

ติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตได 

  (3) การปฏิบัติการระยะ 48 – 72 ชั่วโมง (2 –3 วัน) ใหความสำคญักับการคนหา

ผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ 24 – 48 ช่ัวโมงแรก การสืบหาญาติ การ

รักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบ้ืองตน อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงิน

ชดเชย การคนหาทรัพยสิน และขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

        (3.1) กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมากใหจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เก็บรักษา

ศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจชันสูตร

เบ้ืองตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการ

ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 

        (3.2) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนท่ีและใหบริการทางการแพทย 

        (3.3)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน การ

ชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบ้ืองตน ความตองการ

เบ้ืองตน 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๑ 
 

ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  (4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุนการ

ปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ช่ัวโมงแรก (1 วัน) เปนลำดับแรกกอน    การปฏิบัติการ

คนหาระยะ 24 – 48 ช่ัวโมง (1 2 วัน) และการปฏิบัติการคนหาระยะ 48 – 72 

ช่ัวโมง (2 –3 วัน) ตามลำดับ โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน 

พรอมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลมุและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกำลัง

พลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 

13 ปกปองสถานท่ีสำคัญ เชน โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหลง

โบราณสถาน (ถามี) เปนตน และปกปองระบบสาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา  

ระบบประปา เปนตน 

สวนปฏิบัติการ  

14 การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  

รายละเอียดตามขอ 4.10  

สวนสนับสนุน  

15 สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน อาหาร 

น้ำดื่ม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย 

สวนสนับสนุน  

16 การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีสำรวจและจัดทำขอมูลความตองการของผูประสบภัยใน

เบ้ืองตน และรายงานใหอำเภอเพ่ือประกอบการรองขอการสนับสนุน และนำไปกำหนด

เปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน ความชวยเหลือ ดานอาหาร น้ำดื่ม การ

รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  

สวนอำนวยการ  

17 จัดต้ังศูนยประสานขอมูลรวม (Joint Information Center : JIC)  

ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำ

หนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุ

ฉุกเฉิน และเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับการ

กลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 

เปนปจจุบัน และตอเน่ือง โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน  

ศูนยประสานขอมูลรวม 

ศูนยขอมูล

ประชาสัมพันธ

รวม 

 

18 -  กรณีมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตามอำนาจ

หนาท่ีการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึกขอตกลงระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- กำหนดใหมีสถานท่ีรองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการเคลื่อนยายศพ 

หรือนำศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียงของอยางเปนระบบ 

สวนปฏิบัติการ  

19 เมื่อสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ียุติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานสถานการณสา

ธารณภัยใหผูอำนวยการอำเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือยืนยันสถานการณสา

ธารณภัยในพ้ืนท่ียุติลงแลว ใหดำเนินการอพยพประชาชนกลับท่ีตั้งอยางปลอดภัย 

สวนอำนวยการ  
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ลำดับท่ี การปฏิบัติ สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

(ระบุเบอรโทรศัพท) 

20 อพยพกลับ กรณสีถานการณสาธารณภัยยุต ิ

  เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำชุมชนหรือ

กลุมผูนำอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูท่ีอยูอาศัย

ตอไป โดยจัดระเบียบและลำดับกอนหลังการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกับ

เจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สวนปฏิบัติการ  

21 หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัยซ้ำซอน 

เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินขางเคียงหรืออำเภอ 

  ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและบรรเทา    สาธารณ

ภัย อบต.หินซอน และ อบต.ทาตูม และกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอำเภอเพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

สวนอำนวยการ  

หมายเหตุ :  การกำหนดสวนงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยปฏบัิติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะ 

สมของสถานการณภยั และสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุนของโครงสรางองคกรการจดัการในภาวะฉุกเฉิน  

 

  4.4 การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน 

       การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

มอบหมายให...นายโกวิท..สุขปรั่ง...เปนผูกำกับดูแลและใชงานความถ่ีวิทยุ.....158.980..........เพ่ือใชเปนความถ่ี

วิทยุกลางสำหรับติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับการ

ประสานงาน  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ 

โดยกำหนดให...จ.ส.อ.อนุสรณ..พระโปะ..........ผูควบคุมดูแลการใชงานภายใน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

     

   4.4.1 การปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

           (1) จัดตั้งศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ

ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนใหใชงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหสามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงานอ่ืน

ไดตามปกติโดยเร็วอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

           (2) ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 

       หนวยงานหลักท่ีวางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก........158.980..........

หมายเลขโทรศัพท.......036-715-426 -7................... โทรสาร...........036-715-426........................................... 
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4.4.2 หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

หมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉินหนวยงานใกลเคียง 

 

 

 

 

ท่ี หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

นายอำเภอแกงคอย 

ท่ีทำการปกครองอำเภอแกงคอย 

ท่ีทำการปกครองอำเภอแกงคอย(ฝายความม่ันคง) 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงคอย 

สำนักงานเกษตรอำเภอแกงคอย 

สำนักงานปศุสัตวอำเภอแกงคอย 

สำนักงานประมงอำเภอแกงคอย 

ทองถ่ินอำเภอแกงคอย 

โรงพยาบาลแกงคอย 

สาธารณสุขอำเภอแกงคอย 

สถานีตำรวจอำเภอแกงคอย 

สถานตีำรวจภูธรหินซอน 

เทศบาลเมืองแกงคอย 

เทศบาลตำบลทับกวาง 

องคการบริหารสวนตำบลหินซอน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

องคการบริหารสวนตำบลทาตูม 

องคการบริหารสวนตำบลสองคอน 

องคการบริหารสวนตำบลเตาปูน 

องคการบริหารสวนตำบลตาลเดี่ยว 

องคการบริหารสวนตำบลบานปา 

องคการบริหารสวนตำบลหวยแหง 

องคการบริหารสวนตำบลชำผักแพว 

องคการบริหารสวนตำบลทามะปราง 

องคการบริหารสวนตำบลชะอม 

 

036-244988 

036-251520 

036-250042 

036-320529 

036-244511 

081-6274852 

081-2792143 

036-245511 

036-244433 

036-245600 

036-245191,036-251921 

036-720300 

036-251914 

036-357590-3 

036-237454 

036-715426 

036-715622 

036-361412 

036-361325 

036-345761 

036-246833-4 

036-715235 

036-714081 

036-715044 

036-714574 

036-244988 

036-251520 

036-250042 

036-320529 

036-244511 

- 

- 

036-245511 

036-244433 

036-245600 

036-244040 

036-722300 

036-251912 

036-357225 

036-237462 

036-715427 

036-715623 

036-2445357 

036-361325 

036-245421 

036-251662 

036-715235 

036-714081 

036715044 

036-714574 
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แผนภาพท่ี 4-3 : ผังส่ือสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 4.5 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

       เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ใหสวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีกำหนดไว เชน 

โทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณท่ีถูกตองและลด

ความต่ืนตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอเปนหนวยงานหลัก 

ดำเนินการ ดังนี้ 

       4.5.1 จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ 

ซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ของศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม เพ่ือทำหนาท่ีประสานขอมูลขาวสารสาธารณะ   

ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยท่ีอยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสำหรับสื่อขาวสารทุกประเภทท่ีไดรับ 

การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพ่ือกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเนื่อง 

โดยใหเจาหนาท่ีขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสานขอมูลรวม 

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ประจำตำบล(ทาศาลา) 

โทรศัพท 036-715447 
โทรสาร 036-715447 

สายดวน 1669 
 
 

 

กองอำนวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

โทรศัพท 036-250042 

โทรสาร 036-250042 

 

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

โทรศัพท /โทรสาร ....036-715-426-
7............... 

โทรศัพท /โทรสาร .036-715-
426......................    

ความถี่วิทยุ  …158.980……………… MHz 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
สาขา.............-............... 
โทรศัพท.........-............... 

 

กองอำนวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบล
ทาตูม 

โทรศัพท.036-715622 
 

องคกรภาคเอกชน  
มูลนธิิรวมกตัญู 

โทรศัพท 085-8041212 
คุณสมโภช อำไพจติร 

ท่ีวาการอำเภอแกงคอย 

กองอำนวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท 036-212112 
 โทรสาร  036-212238 

 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอย.อำเภอแกงคอย..... 
โทรศัพท ..036257946.....  

 

สถานตีำรวจภูธร..
หินซอน 

โทรศัพท 
036-720300 
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       4.5.2 ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกำนัน ผูใหญบาน ผูนำ

ชุมชน อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมท้ัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 

       4.5.3 ดำเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยและพ้ืนท่ีขางเคียง 

โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยท่ีมีอยูของชุมชน เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย 

โทรโขง เปนตน 

       4.5.4 ขอมูลการแจงเตือนภัยนั้นตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย เปนขอมูลท่ี

บอกถึงอันตรายท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน อันไดแก ลักษณะ ขนาด จุดท่ีเกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม

พ้ืนท่ีการปกครอง ชวงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งข้ึนหรือไม และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร หรือตองมี

การอพยพหรือไม รวมท้ังวิธีการแจงเหตุ หมายเลขโทรศัพท และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจงเตือนภัยจนกวา

สถานการณภัยจะสิ้นสุด 

       4.5.5 จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลเทาท่ีจำเปนเก่ียวกับการดำเนินการ

ของศูนยบัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และประชาชน รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ี 

       4.5.6 กรณีท่ีมีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ แจง

ขอมูลขาวสาร และชี้แจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 

       4.5.7 ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชได   ให

ใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนท่ีไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว                   

                        4.6 การอพยพ 

       เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น   

จะเปนอันตราย ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550    

(ผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีนั้นออกไปจาก

พ้ืนท่ีอยางเปนระเบียบ ท้ังนี้ ใหดำเนินการอพยพไมต่ำกวา 12  ชั่วโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกองกำลัง

เจาหนาท่ีเขารักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนำชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี ้

       4.6.1 การตัดสินใจอพยพ 

           (1) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตำบลทาคลอกำหนดให

นายกเทศมนตรี/  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย

เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ ในฐานะผูชวยผูอำนวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 

           (2) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน กำหนดใหผูใหญบานแตละหมูบาน

เปนผูตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย โดยมีผูชวยผูใหญบานและสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงาน

สถานการณไปยัง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น เบอรโทรศัพท 

081-852-1637 

       4.6.2 เม่ือไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองเตรียมตัวไวใหพรอมสำหรับ  การ

อพยพ โดยจัดเตรียมกระเปาท่ีมีของมีคา เงินสด เอกสารสำคัญ ของใชจำเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่ม 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๖ 
 

เทาท่ีจำเปน รวมท้ังดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ กอนออกจากบานเรือนตองปดบานเรือนให

มิดชิดท่ีสุดเทาท่ีจะทำได และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 

       4.6.3 หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางท่ีจะเขาสูพ้ืนท่ีเปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ

ยานพาหนะสำหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนหรือ

ผูนำหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคำแนะนำในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมท้ังจัดระเบียบและ

จัดแบงประเภทของบุคคลตามลำดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 

ตามลำดับ ซ่ึงเปนกลุมเปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีกำหนดไว 

       จัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการอำนวยความปลอดภัย ดังนี้ 

           (1) ทำความสะอาดสถานท่ีปลอดภัย 

           (2) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา น้ำประปา เปนตน 

           (3) จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือตรวจสอบจำนวนผูอพยพท่ียังติดคาง  อยู

ภายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยมีการจัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 

           (4) จัดพ้ืนท่ีอพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว หรือแตละชุมชน 

           (5) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอกำลังจากผูอพยพ 

        4.6.4 จัดเจาหนาท่ีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควร

ประสานเจาหนาท่ีตำรวจในทองท่ีเพ่ือจัดสงกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพ

เปนระยะ แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาท่ีโดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติ

ภารกิจไดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนำขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพ่ือปองกันมิให    

ผูอพยพเกิดความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 

         4.6.5 จัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูอพยพ ใหหนวยงานอพยพอำนวย      ความ

สะดวกดานปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและน้ำดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูก

สุขลักษณะ จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม 

    4.6.6 รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง

จากสื่อทุกชองทางรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ 

เพ่ือใหผูอพยพคลายความวิตกกังวล 

       4.7 การบริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

    การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีอาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวในระยะตน และระยะกลาง   

ใหไดผลดี จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ไดแก 

    (1) การดูแลดานความปลอดภัย 

    (2) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 

    (3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางท่ัวถึง 

    (4) การมีกิจกรรมฟนฟูสุขภาพจิตรวมกันเพ่ือทำใหมีสุขภาพจิตท่ีดี 

    (5) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพ่ือติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
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   ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-3 : ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยพักพิงช่ัวคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราว 

การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพ่ือใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คำนึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เชน รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สิ่งแวดลอม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปอนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนท่ี 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม ท้ังการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ำและสุขาภิบาล ยังสามารถ 

  หาทางเลือกอ่ืนท่ีไมพึงพาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงชั่วคราว            

  โดยไมจำเปน 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 

- การเขาถึงท่ีทำงาน 

- ทางเลอืกและการเขาถึงระบบขนสง 

ประเด็น ขอพิจารณาสำหรับทำเลท่ีตั้ง 

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสำรวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพชั่วคราวมีสิทธิท่ีจะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนยพักพิงชั่วคราว 

- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ ตอกลุมผูอยู 

  อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

  

  ใหกองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีเทศบาล) หรือสวน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กรณีองคการบริหารสวนตำบล) เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิง

ชั่วคราว และประสานงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ

สาธารณูปโภค รวมท้ังประสานงานกับกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพ่ือ

ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
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• แผนภาพท่ี 4-4 : โครงสรางศูนยพักพิงช่ัวคราว องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

หมายเหตุ : สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

  4.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 

and Need Assessment : DANA) 

         กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

จะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพ้ืนท่ีประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจาก

ความเสียหาย     ท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         4.8.1 การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระทำทันทีภายหลังมี

เหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย เปนการประเมินแบบคราวๆ          

เพ่ือรวบรวมขอมูลความตองการ สิ่ งท่ีควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรท่ีจำเปนทุกๆ ดาน               

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 
(กำนัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

ฝายอำนวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบ้ืองตนดานปจจัยสี่ คือ 
ท่ีอยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ทำหนาท่ีประสานกับผูประสบภัย    
ในกรณี ท่ีผู ประสบภัยตองการความ
ชวยเหลือ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อำนวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทำบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. การจัดการพ้ืนท่ีของศูนยพักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชท่ี
จำเปนแกการดำรงชีวิตขณะท่ีอาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. การจัดพาหนะในการขนสง เชน สิ่งของ 
ผู ป ว ย ใน ก รณี มี ผู เจ็ บ ป ว ย ต อ ง ไป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ /  
ผูท่ีเก่ียวของ 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔๙ 
 

ท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม ลำดับความสำคัญกอน – กลัง การใหความชวยเหลือเบื้องตน 

เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 

         4.8.2 การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะดำเนินการทันที   

เม่ือภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออยางนอยภายใน 2 สัปดาห หลังจากเกิดสาธารณภัย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการเขาถึง

พ้ืนท่ีประสบภัย เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม ประมาณการดานการเงิน

และวัสดุอุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเนื่อง ท้ังนี้ จำเปนจะตองใชผูเชี่ยวชาญ      

ในแตละสาขาดำเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

    เม่ือประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว ใหนำขอมูล    

ท่ีไดมาทำการวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทำ

รายงานสรุปเสนอผูอำนวยการทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความเสมอภาคและท่ัวถึง  

รวมถึงการขอรับความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร 

น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ท่ีพักพิง อุปกรณยังชีพ เปนตน 

ตารางท่ี 4-1 :  การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage and Need 

Assessment : DANA) 

ระยท่ี 0 

เตรียมความพรอม 

ในการประเมิน 

ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณและ 

ผลกระทบเบ้ืองตน: การประเมินแบบรวดเร็ว 

(rapid assessment) 

ระยะท่ี 2 ประเมินผลกระทบและการให 

ความชวยเหลือบรรเทาทุกข: การประเมินแบบ

ละเอียด(detailed assessment) 

เตรียมความพรอม ชวยเหลือชีวิตและการบริการตอการฟนฟูท่ีจำเปน 

กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรือภายใน 2 สัปดาห 

ลักษณะการประเมิน 

การเตรียมพรอมสำหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมขอมลูท่ัวไป  

)บทท่ี ๑(  

การประเมินเบ้ืองตน :เปนการประเมินแบบ

คราวๆ ในการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 

เพ่ือใหทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน 

ลำดับความสำคัญกอน – กลัง และรวบรวม

ขอมูลความตองการ สิ่งท่ีควรปฏิบัติหลังจาก

เกิดภัย  ดานท้ังผูประสบภัย โครงสรางพ้ืนฐาน 

และสิ่งแวดลอม  

 

ประเมินระยะเรงดวน : เปนการระบุมูลคา

ความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทาง

สังคม ประมาณการดานการเงินและวัสดุ

อุปกรณ ท่ีจะตองใชในการใหความชวยเหลือ

และความตอเน่ือง ท้ั งน้ี  จำเปนจะตองใช

ผูเช่ียวชาญในแตละสาขาดำเนินการประเมิน

ความเสียหายและความตองการในแตละดาน 

   

 ท้ังนี้ ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ (Damage 

and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอยาง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน ระยะที่ ๑ 

(Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอยาง) แบบประเมินความเสียหายและ

ความตองการ ระยะท่ี ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
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   4.9 การรับ-จายส่ิงของบริจาค 

         หากกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ

พิจารณาเห็นวา     มีความจำเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ใหดำเนินการ    ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

        (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือ         

ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

        (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

        (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 

พ.ศ. 2526 

        (4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช       

ของศูนยรับบริจาคเพ่ือการสงเคราะหผูเดือดรอน พ.ศ. 2547 

       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 

       4.9.1 จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา

สิ่งของบริจาค 

       4.9.2  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

กำหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี

แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยางเสมอ

ภาค 

       4.9.3 จัดทำบัญชีการรับ-จาย สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบขอมูล  ใน

การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

       กรณีท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบ     

สาธารณภัย โดยท่ีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรนั้นไมไดรับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสงมอบสิ่งของ

บริจาคเอง 

                      4.10 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 

       (1) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  

ภาวะปกติแลว ใหผูอำนวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอำนวยการอำเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ  

สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

       (2) เม่ือไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอำนวยการทองถ่ิน ผูอำนวยการอำเภอ 

ตามลำดับ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหประกาศยุติสถานการณวาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูล

ดังกลาวใหผูอพยพทราบเพ่ือเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูท่ีตั้งตอไป 

       (3) เม่ือยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอใหสง

มอบภารกิจท่ีตองดำเนินการตอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานนั้นตอไป เพ่ือความตอเนื่องใน

การปฏิบัติงาน 
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    4.11 การอพยพกลับ 

         เม่ือประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนำ

ชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       

จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลำดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพ้ืนท่ีอยูอาศัยเดิม              

พรอมท้ังประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    4.12การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

         ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอแบงประเภทของสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามลำดับและความจำเปนเรงดวน 

พรอมท้ังกำหนดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว

ลวงหนา โดยการดำเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนได

ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    4.13 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง 

            (1) ผูอำนวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอหรือใกลเคียงมีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ติดตอ

หรือใกลเคียงนั้น 

       (2) กรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก เจาหนาท่ีของ

รัฐ หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีของตน ใหแจงใหผูอำนวยการ

อำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป  
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บทท่ี 5 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟู) เปนการดำเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถี        

ความเปนอยูของชุมชนท่ีประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  

(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ

ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพท่ี ๕-๑) โดยการนำเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย

ในการฟ นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟ นสภาพ (Rehabilitation)          

โดยมีหลักการสำคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพ่ือใหการดำรงชีวิตกลับเขาสู

ภาวะปกติ โดยไมจำเปนตองพ่ึงพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     

มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ท่ีจะดำเนินการ   

พิจารณาความเส่ียงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพ่ือไมใหงบประมาณตอง

สูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งไป 

 
แผนภาพท่ี 5-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
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   ในอดีตท่ีผานมา ไดกำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีสามารถตอบสนองตอ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม

ความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟนฟู)              

ซ่ึงสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเปน

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ใหความสำคัญกับการปองกัน

และลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) 

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว 

ยังจะสงผลท่ีดีตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความตอเนื่องอีกดวย เนนการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม          

ตามแผนภาพท่ี 5-1 

 5.1 การสำรวจความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบ้ืองตน 

             กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สำรวจ

ความตองการของผูประสบภัยและความเสียหายเบื้องตนภายในพ้ืนท่ีประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย

วิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะหความสามารถของ

ผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมจากหนวยงาน

ภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกำจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 

รวมท้ังจัดทำฐานขอมูล      การสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการ

สรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         5.1.1 ชุมชน/หมูบาน สำรวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  

ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลการสำรวจความเสียหาย เพ่ือเปนขอมูลในการ

ฟนฟูและกำหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         5.1.2 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟู

ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 

         (1) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

         (2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      

การชวยเหลือจากภายนอก 

         (3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

         5.1.3 สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    

ควรสำรวจขอมูลดังตอไปนี้ 

         (1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ท่ีพักพิง 

สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
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โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบ

จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

         (2) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย เชน ท่ีอยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 

สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 

         5.1.4 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

จัดต้ังคณะทำงานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือ 

และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

         5.1.5 ดำเนินการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           5 .1 .6  รายงานสรุปการประเมินความเสี ยหายและแนวทางการฟ น ฟู ไปยั ง             

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 

ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 

      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเชื่อมโยงกับ

การตอบสนองความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคำนึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

    5.2 กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  

มีแนวทางปฏิบัติ   การฟนฟู  ดังนี้ 

       1. องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สำรวจประเมินความจำเปนในการฟนฟูหลงัการเกิด

สาธารณภัย ดังนี้ 

   (1.1) ขอมูลพ้ืนฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  (1.2) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 

  (1.3) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    หรือ

ความลอแหลมตอสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

2. สำรวจและประเมินความจำเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังนี้ 

   (2.1) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดานอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ท่ีพักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองคความรู   

การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคำนึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ 

คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

   (3.2) ขอมูลการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ท่ีอยูอาศัย 

การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งกอสรางตางๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 

ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
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3. องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จัดทีมประเมินความเสียหายและความตองการ

ความชวยเหลือ  โดยประสานกับอำเภอแกงคอย  และจังหวัด สระบุรี    ใหตรวจสอบรายละเอียดความ

เสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

4. ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยอำภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให เรงสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินโดยเร็ว            

เพ่ือพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผล   

การสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภยัพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

5. ในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ 

ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        

จากวงเงินงบกลางรายการสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนจากคณะรัฐมนตรี 

6. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเปนในเบื้องตน ใหผูอำนวยการอำเภอ 

ผู อำนวยการจั งหวัด  ผู อำนวยการกลาง ผู บัญชาการป องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยแห งชาติ                   

และนายกรัฐมนตรีทราบตามลำดับ 

5.2.1 การฟนฟูระยะส้ัน 

        เปนการดำเนินการตอเนื่องจากการคนหา การบรรเทา และการชวยเหลือไดยุติลง 

เพ่ือสนองความตองการท่ีจำเปนของผูประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ

เรงดวนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยไมใหเกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 

ซ้ำข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยชั่วคราว และการใหบริการ

สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (1) การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยในเบ้ืองตน 

   เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายใหแกผูประสบภัย เชน การตรวจรักษา 

ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย เปนตน รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ     

จิตสังคมของผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกิดการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง        

ตามความจำเปน โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล.....ทาคลอ.......เปนหนวยงายหลัก    และมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1.1) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 

           - แจงใหชุมชน/หมูบาน สำรวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลำเนา 

           - ให มีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกร

ภาคเอกชนในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน    

ในการสงเคราะหผูประสบภัย 
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           - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสิน    

ท่ีเสียหายไวเปนหลักฐานเพ่ือการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน

หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

           - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวา    

จะหายกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติ รวมท้ังจัดการท่ีพักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   

ในกรณีท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีอันตราย 

           - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูท่ีประสบภัยอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     

โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก

บุคคลในครอบครวั 

           - เลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน 

ดูแลเด็กกำพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุท่ีประสบภัย 

   (1.2) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ท้ังคนและสัตว 

   (1.3) ประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 

   (1.4) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 

       (2) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 

   เปนการบูรณะท่ีอยูอาศัย โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ สาธารณภัยให กลับสู สภาพ ท่ีสามารถใช งานได  ท้ั งนี้  ควรให ความสำคัญ กับการฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ

โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช

เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกำหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย

ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

   (2.1) ทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ี

ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (2.2) ให องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ีเกิดเหตุ ดำเนินการฟนฟูพ้ืนท่ี

ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (2.3) กรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับความ

เสียหาย ดังนี้ 
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           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 

    ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงอำเภอมวกเหล็กและตำบลทับกวาง 

และแขวงทางหลวงชนบท    สระบุรี   

           - ระบบไฟฟา 

    ดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด.....(อำเภอแกงคอย).. 

และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

           - ระบบประปา 

    ดำเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด(ใชระบบประปา

หมูบาน)              (2.4) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พ้ืนฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

   (2.5) ซอมแซมสถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

   (2.6) พ้ืนท่ีประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความ

แข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำภูมิทัศน ดำเนินการ

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.....สระบุรี..................... สำนักชลประทานท่ี......10........ โครงการ

ชลประทานจังหวัด......สระบุรี...... องคการบริหารสวนจังหวัด.......สระบุรี........ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

        (1) การฟนฟูระยะกลางเปนการดำเนินการตอเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนท่ีประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต เชน ประปา 

ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

              -(ใหกองคลังสังกัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ) เปนหนวยหลักใน

การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  

        (2) สำหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะกลาง    

ซ่ึงอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี

ยิ่งข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทำการสำรวจและจัดทำแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเกิดภัย 

ใหสามารถรองรับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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          - (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ) 

เปนหนวยหลักในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการ

ดำเนินงานฟนฟูท่ีตอเนื่องจากการบรรเทาภัยท่ีเกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู 

การระบุและติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในการวางแผน และการกำหนดการประสานความตองการท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - (กองชางองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ) เปนหนวยหลักในการ

วางแผนและดำเนินใหมีการบูรณะและการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหมหรือ

พัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับ โดยชุมชนมีสวนใน

การเสริมสรางความถาวรยั่งยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ การฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ี

จะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณ

ภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

            - (สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ) เปนหนวยหลักในการ

วางแผนและดำเนินปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทรัพยสินทางประวัติศาสตรในการ

ดำเนินงานตอบโตและฟนฟูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือ

ดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

5.2.3 การฟนฟูดานตางๆ 

       (1) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมท่ีจะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง

รวดเร็วของ องคการบรหิารสวนตำบลทาคลอ ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดานสังคมของบุคคล

และชุมชน ท่ีประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย โดยให

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล..ทาคลอ......... เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

       (2) ดานท่ีอยูอาศัย 

          (2.1) บูรณะและกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกทำลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาท่ีอยูอาศัยถาวร เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยท่ีจะรองรับความตองการ

ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (2.2) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยมุงท่ีจะแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย 

หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนอีก กรณี ท่ีเกินขีด

ความสามารถใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ ดำเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 

ท่ีไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลำดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 

งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 
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       (3) ดานสิ่งแวดลอม 

               (3.1) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

  (3.2) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามท่ีชุมชนรองขอ 

          (3.3) ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสำคัญท่ีจะตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ     

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ีกำหนดวิธีการท่ีจะใชทรัพยากร

และสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 
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บทท่ี 6 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไปสูการปฏิบัติ 
 

 6.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอไปสูการปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ

พ.ศ. 2561   ไดจัดทำข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซ่ึงการจะดำเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการ

จากทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6-1 : แนวทางการดำเนินงานในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 

ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พ.ศ. 

2561 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี

อาจเกิด ข้ึน   ใน พ้ืน ท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความตระหนักใหกำนัน 

ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู รับทราบ เขาใจถึง

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัย และสรางการมีสวนรวมของ         

ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

- องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

- หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

2 จัดให มีการประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ อยางนอยทุก 2 เดือน อยางตอเนื่อง เพ่ือ

ใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ต้ังแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม

ความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

- องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

- หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

3 มีสวนรวมกับอำเภอ..แกงคอย..และจังหวัด..สระบุรี..... อยางตอเนื่อง เพ่ือ - องคการบริหาร
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เชื่อมการทำงานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นการดำเนินการกิจกรรม เชน รวมสำรวจประเมินวิเคราะห    

พ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีทำใหเกิดภัย เปนตน 

 

 

 

สวนตำบลทาคลอ 

- สนง.ปภ.สาขา

............................... 

- สนง.ปภ.จว. 

.......สระบุรี........ 

- ศูนย ปภ. เขต 

...1 ...ปทุมธานี...... 

 

4 การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการปองกัน

และบรรเทา   สาธารณภัยระดับตางๆ เพ่ือทดสอบและฝกความชำนาญ

รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

- องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

- สนง.ปภ.สาขา

................................. 

- สนง.ปภ.จว. 

................................. 

- ศูนย ปภ. เขต 

................................. 

- หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

5 จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินภารกิจ เชน 

งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    โดยใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

แหงชาติ 

 

- องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

- สำนักงานจังหวัด 

...สระบุรี......... 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

6 พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีไดมีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนนการลดความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมอยางมีสวนรวมแบบบูรณาการ 

ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมแหงชาติ ประกอบกับใหมีความ

เช่ือมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ   ตามภารกิจของอำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใต

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

- สำนักงานจังหวัด 

......สระบุร.ี............ 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการปองกันและ
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ลำดับท่ี การดำเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัดและกลุมจังหวัด ท่ีเปนกรอบแผนงาน/

โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

บรรเทาสาธารณภยั 

 

7 ใหความรูแกภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติ    สรางองค

ความรูเพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดนโยบายท้ังระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ

พ้ืนท่ี 

 

- องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

- สพป....................... 

- สพม....................... 

8 สนับสนุน กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพ่ือเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีใหมีความเช่ือมโยงกับ

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ 

- องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

 

9 การติดตามและประเมนิผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         ท้ังสวนกลาง

และระดับพ้ืนท่ี การกำหนดใหจัดทำรายงานผลการดำเนินงานใหผูอำนวยการจงัหวัด

เพ่ือรายงานผลตอไปยังผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ

เปนประจำทุกป รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทา           สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไปสูการ

ปฏิบัติ ในชวงกลางแผนและ      ปลายแผน พรอมท้ังพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 

 

- องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ 

- สนง.ปภ.สาขา

.............................. 

- สนง.ปภ.จ. สระบุร ี

- ศูนย ปภ. เขต 1

ปทุมธานี 

- สำนักงานจังหวัด.

สระบุร ี

 

6.2 การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดำเนินงานดานการกำกับควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของ

ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ

จะตองกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนเกณฑในการพิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น

บรรลุหรือไมบรรลุเม่ือเทียบกับเกณฑหรือดัชนีท่ีกำหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให

ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดำเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดำเนินการใกลถึง

เปาหมายท่ีกำหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสำเร็จ

และความลมเหลวดังกลาวได ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดำเนินการตอไปได 
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      6.2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.2.2 หนวยงานและภาคีเครือขายดำเนินการติดตามและประเมินผล 

        ใหกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทา

คลอ เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ โดยให

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมท่ีบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผล

กระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอำนวยการอำเภอเพ่ือรายงานผล

ตอไปยังผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือนำไปสูการ

ปรับปรุง   แนวทางการดำเนินงานตอไป 

กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ แนวทางการผลักดันประเด็นสำคัญไปสูการปฏิบัติ 

รวมท้ังแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แลวกำหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน

แหลงขอมูล     เพ่ือประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสำรวจภาคสนาม 

การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมท้ังควรกำหนดเปาหมายและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนและ (2) ขอมูล

ทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมลูตามหลักการท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอกำหนดข้ึนมา 

จัดทำรายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นำเสนอรายงานสรปุผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นำผลการประเมินเสนอใหผูอำนวยการทองถ่ิน 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสูแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 



แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๖๔ 
 

        การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการสาธารณ

ภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสูมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจน

นำปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตอไป 

 6.3 การวิจัยและพัฒนา 

        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยท่ีเปนประโยชนท้ังแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังการนำสิ่งท่ีได    

มีการคิดคนหรือคนพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน         

และการบริการใหมีลักษณะรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และสามารถดำเนินการรวมกับ   

การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ

การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ท้ังกอนการดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          

การดำเนินการ โดยมีแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (1) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดาน

การศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนาและ

ประยุกตใชเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหเหมาะสม 

       (2) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสำคัญท่ีผานมาของ องคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสำหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       (3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสำคัญท่ีผานมา

ของ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 6.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

              องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพ.ศ. 2561 และไดมี

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณสาธารณภัยท่ีไมไดกำหนดไวในแผน หรือมีการวิจัย

และพัฒนา พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัยและเหมาะสม ให 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พ.ศ. 2561 ไดตามความเหมาะสมทุกป ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 
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