
  

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

เรื่อง การใชแผนปฏิบตัิการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ.๒๕๖๒  

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

ดวยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา  ๑๖ (๔)  ไดระบุ

ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ

กับกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒                  

ใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  สอดคลองเช่ือมโยงกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  พ.ศ.๒๕๕๘  แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  พ.ศ.

๒๕๕๘  และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๕๘  องคการบริหารสวนตําบล            

ปากพนังฝงตะวันตก  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ.๒๕๖๑  แลวเสร็จ และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  

พ.ศ.๒๕๖๒ แลว  ในคราวการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

  

เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ  พ.ศ. 

๒๕๔๐  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติ

การในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ. ๒๕๖๒  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           จ.ส.ต.  สุนทร  มณีฉาย 

(สุนทร  มณีฉาย) 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก



 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 



 
คํานํา 

 
 ดวยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา  ๔๔  กําหนดให          

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดไวในแผนตางๆ  

เปลี่ยนแปลงไป  หรือแผนดังกลาวไดใชมาครบหาปแลว  ใหเปนหนาที่ของผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผน  

ปรับปรุง  หรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว  ประกอบกับการดําเนินงานเซนได              

เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓  ไดกําหนดใหมีการจําแนกขอมูลประชากรซึ่งอยาง

นอยตองประกอบดวย  รายได  เพศ  อายุและความพิการ  และใหมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรการลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โดยมีวัตถุประสงคและมาตรการที่มุงปองกันความเสี่ยง  ตลอดจนการมีศักยภาพดาน

งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่  และมีระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดการสา

ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเพิ่มเติม 

  ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม การแจงเตือนภัย และ        
การดําเนินการชวยเหลือใหแกหนวยงาน  ในระดับทองถ่ินรวมกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่
ขางเคียง ต้ังแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย  ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี                 
ความเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนการปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ            
พ.ศ. ๒๕๕๘  และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต  และทรัพยสิน  รวมถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 
             จ.ส.ต.  สุนทร  มณีฉาย 

         (สุนทร  มณีฉาย) 
           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที่ 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
                 ผูอํานวยการทองถ่ิน 

        วันที่   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



สารบัญ 
 

                     หนา 
 

บทนํา                
  

  บทท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ๑ 

๑.๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       2 
   ๑.๑.5  สถานที่สําคัญ       2 
   1.16  สาธารณูปโภค       ๓ 
   ๑.๑.7 เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ) 4 
   ๑.๑.8 แหลงแมนํ้าลําคลอง      4 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        4 

๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย      4 
๑.๒.๒ สถิติภัย        5 

  ๑.๓ การจัดลาํดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี    7 
                             อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป       7 
  บทท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     9 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       9 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      9 
  ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย            10 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย            11 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ                11 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย)           11 
   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            12 
        องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย                12 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ                13 
   ๒.๖ การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก          ๑7 
                               (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
  ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ      ๑7 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกบัอําเภอและจงัหวัด     ๑7 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง   ๑7 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติรวมกบัภาคประชาสงัคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล ๑8 
   2.7.4  การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสงัคม เอกชน  และองคการสาธารณกุศล   18 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 

 บทท่ี ๓  การปฏิบัติกอนเกิดภัย        20 
 ๓.๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย                20 
 ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย              20 
  ๓.๒.๑ นิยามความเสี่ยง                      20 
  ๓.๒.๒ ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒๑ 

  ๓.๓ พ้ืนท่ีเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสีย่งจากสาธารณภัย 22 
 ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    ๒4 

   ๓.4.๑ การปองกันและลดผลกระทบ      ๒4 
   ๓.4.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย    ๒4 
   ๓.4.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ๒7 

 ๓.5 การแจงเตือนภัย        ๒8 
   ๓.5.๑ การแจงเตือนลวงหนา      ๒8 
   ๓.5.๒ การแจงเตือนภัย       ๒8 
   ๓.5.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย    ๒8 
   ๓.5.๔ กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒9 
   บทท่ี ๔  การปฏิบัติขณะเกิดภัย        ๓0 
  ๔.๑ การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 30 
   4.1.1  โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน     ๓0 
                  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
   ๔.๑.2 บทบาทหนาที่ภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน   31 
             องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
  4.2  การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย              32 
  4.3  การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            33 
  ๔.4  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน       33 
   ๔.4.1 หลกัการปฏิบัติ       33 
   4.4.2 การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ     34   
  ๔.5 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน       ๔1 
   ๔.5.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๔1 
   ๔.5.๒ หนวยงานสนับสนุน            42 
   ๔.6 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน    43 
   ๔.7 การอพยพ         43 
  ๔.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ 45 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    45 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   45 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
  ๔.๙ การรับ-จายสิ่งของบริจาค       ๔5 
  ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว     ๔6
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย     ๔8 
  ๔.๑2 การอพยพกลับ                                                                        49 
   ๔.๑3 การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ๔9       
                     4.14 การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง  ๔9 
             4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เปนระดับ 2                  49 
  บทท่ี ๕  การปฏิบัติหลังเกิดภัย        51 
   ๕.1 การดําเนินการหลังเกิดภัย       52 
   ๕.2  การฟนฟู         53 
   ๕.2.1  การฟนฟรูะยะสั้น       54 
    ๕.2.2  การฟนฟรูะยะกลาง/ระยะยาว     55 
    ๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ       56
 บทท่ี ๖  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  5๘ 
  ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  5๘ 
   ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไปสูการปฏิบัติ 
   ๖.2  การติดตามและประเมินผล       60 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     61 
   ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล  6๑ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       62 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  6๒ 
   ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
  

ภาคผนวก 
  1.  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก พ.ศ.๒๕๖2 
  ๒.  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ๓.  บัญชีรายช่ือกลุมเปราะบางที่จะตองชวยเหลือ  ขนยาย  อพยพกอนลําดับแรก  ไดแก 

เด็ก ,  คนพิการ  ,  คนชรา  ,  ผูปวยติดเตียง  ,  ผูปวยติดบาน  และ  สตรีมีครรภ      

  ๔.  บัญชีรายช่ือจิตอาสา  หรือ  อาสาสมัคร 
  5.  แผนงาน /  โครงการ 
 
 

 
 



 
สารบัญแผนภาพ 

 

                      หนา 
 
 แผนภาพท่ี ๑–๑  :  วงจรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย          บทนํา 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย          12 
       ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๒  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  ๑6 
 
 แผนภาพท่ี ๒–๓  :  องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑7 
 
 แผนภาพท่ี ๓–๑  :  กระบวนการแจงเตือนภัย      ๒9 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๑  :  โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  ๓0 
 
 แผนภาพท่ี ๔-๒  :  (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน  32 
 
 แผนภาพท่ี ๔–๓  :  ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   42 
        อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
 

แผนภาพท่ี ๔–๔  :  โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราว      4๘ 
      องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

 แผนภาพท่ี ๕–๑  : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญตาราง 
 

                      หนา 
 
 ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 5 
 ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 5 
 ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 6 

ตารางท่ี ๑-๔  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 6 
ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ       7 
                     องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  
ตารางท่ี ๑-6  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 7 
ตารางท่ี ๑-7  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 8 
ตารางท่ี ๒-๑  :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ 9 
   บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางท่ี 3-1  :  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสีย่ง   21 
  กรณีแผนดินไหว  พายุโซนรอนและอุทกภัย 
ตารางท่ี ๓-๒  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสีย่งจากสาธารณภัย  23 
   องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

 ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 35 
 ตารางท่ี ๔-2  :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ๓6 
 ตารางท่ี ๔-3  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว    46 
 ตารางท่ี ๖–๑  :  แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  5๘ 
 



 
บทนํา 

   

   ปจจุบันสถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย มีปจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ   เชน  อุทกภัย  ดินโคลนถลม 
แผนดินไหว พายุฤดูรอน มีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย  เชน  การตัดไม
ทําลายปา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจาํกัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมทีท่ําลาย
สิ่งแวดลอม ทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  สภาพอากาศแปรปรวน อากาศรอนจัด  และ
หนาวจัด  หรือมีฝนตกปริมาณมากเปนเวลานาน สงผลใหเกิดนํ้าทวมหนักและแผนดินถลม  ซึ่งสาธารณภัย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดทั้งสรางความเสียหายแกทรัพยสินของ 
ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ทองถ่ิน โดยมีผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตทองถ่ิน และชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย  องคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จึงตองมีการเตรียมพรอมและรับมือกับสถานการณสาธารณภัยตางๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น  ซึ่ง เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาติ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหการบริหารจัดการ
สาธารณภัยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  และเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน และสรางพื้นที่ใหเปนทองถิ่นที่ปลอดภัย 
โดยใหความสําคัญกับหลักการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบดวยการลดความเสี่ยงจาก           
สาธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ  และการเตรียมความพรอม ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ไดแก  การเผชิญเหตุ  และการบรรเทาทุกข  รวมทั้งการฟนฟู  ไดแก การฟนสภาพและการซอมสราง การสรางใหม
ใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 

 

                           
แผนภาพท่ี 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 



 

 
 แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง      
ฝงตะวันตก  มีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
 ๑.  เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม  การแจงเตือนภัย  และการดําเนินการชวยเหลือ
ใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๒.  เพื่อใหประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินจากเหตุสาธารณภัย 



๑ 

 
 

บทท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

    
   ๑.๑ สภาพท่ัวไปของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

๑.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต 
         องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝ งตะวันตก  ต้ังอยู เลขที่  ๔๐๙  ถนน

นครศรีธรรมราช – ปากพนัง  หมูที่  ๓  ตําบลปากพนังฝงตะวันตก  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีพื้นที่ประมาณ ๑๖.๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐,๖๑๒.๕๐ ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดตอกับ อาวไทย 
 ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลหลูอง 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองปากพนัง 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลคลองกระบือ 
 

๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  แบงเขตการปกครองออกเปน ๔  

หมูบาน  ไดแก      
หมูที่ ๑  บานบางทวด 
หมูที่ ๒  บานบางลึก 
หมูที่ ๓  บานริมคลองสุขุม 
หมูที่ ๔  บานบนเนิน  
 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๖68 คน 

จําแนกเปนเพศชาย  ๒,๘61  คน    เพศหญิง  ๒,๘07  คน 
จํานวนเด็ก  (อายุ ๐ – ๑๔ ป)  เด็กชาย    556    คน   เด็กหญิง   503   คน 
จํานวนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ป ข้ึนไป)  เพศชาย  408  คน  เพศหญิง   524   คน 
จํานวนผูพิการ  เพศชาย   126   คน  เพศหญิง   124   คน 
จํานวนสตรีมีครรภ      7        คน 
จํานวนผูปวยติดเตียง     6       คน 
จํานวนครัวเรือน    ๒,๑25    ครัวเรือน 
จํานวนประชากรแฝง ประมาณ      -      คน 
สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ   รอยละ ๗๙.๕๗  
ขอมูล ณ วันที่   ๑๑   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖2   .              

    (ที่มา : ขอมูลทะเบียนราษฎรของอําเภอปากพนัง ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. 2562) 
   (ที่มา : ขอมูลจากรพ.สต.บานบนเนิน  ณ  วันที่ 25 มิ.ย. 2562) 
 
 
 
 



   ๒ 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรสวนใหญของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก   ประมาณ

รอยละ ๒๓.๑๓  ประกอบอาชีพ  รับจางทั่วไป   รองลงมาไดแก  ดานเกษตรกรรม  ประมาณรอยละ 1๕.72  
ดานคาขาย  ประมาณรอยละ  ๘.๑๑  เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ  การทํานา  การทําไรนา       

สวนผสม  การเลี้ยงสัตว  การเลี้ยงกุง  เลี้ยงปลานํ้าจืดนํ้ากรอย  การเลี้ยงปูทะเล  การเลี้ยงปลาในกระชัง  

เฉลี่ยรายไดประชากรตอหัว/ตอป  ประมาณ  ๕๒,๗๔๗  บาท  
            ที่มา :  ขอมูล  จปฐ.  ตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ป  ๒๕๕๙ 
 

  1.1.5  สถานท่ีสําคัญ 
 

พ้ืนท่ี สถานท่ีสําคัญ 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูที่ ๑ สถานที่ราชการ                      -                                . 
สถานบริการสาธารณสุข           -                                . 
สถาบันการศึกษา    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางผึ้ง               . 
สถานที่ต้ังทางศาสนา         วัดบางทวด                          . 
พื้นที่ทิ้งขยะ                        -                                . 
 

 
 
8.350765˚ /  100.175769˚ 
8.349960˚ /  100.184939˚ 

 
 

หมูที่ ๒ สถานที่ราชการ                      -                                . 
สถานบริการสาธารณสุข           -                                . 
สถาบันการศึกษา                   -                                . 
สถานที่ต้ังทางศาสนา              -                                 . 
พื้นที่ทิ้งขยะ                        -                                 . 
 

 

หมูที่ ๓ สถานที่ราชการ 
   ๑)  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก                                    . 
   ๒)  สํานักชลประทานที่  ๑๕                                    . 
สถานบริการสาธารณสุข           -                                . 
สถาบันการศึกษา                   -                                . 
สถานที่ต้ังทางศาสนา              -                                 . 
พื้นที่ทิ้งขยะ                        -                                . 
 

 
8.338124˚ /  100.170826˚ 
8.343178˚ /  100.184585˚ 
 
 

หมูที่ ๔ สถานที่ราชการ                      -                                . 
สถานบริการสาธารณสุข    รพ.สต.บานบนเนิน                    . 
สถาบันการศึกษา 
  ๑)  โรงเรียนวัดบางทวด                                           . 
  2)  โรงเรียนบานทองโกงกาง                                      . 
  ๓)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีฯ    . 
 

 
8.361601˚ /  100.167296˚ 
 
8.352083˚ /  100.183666˚ 
8.361887˚ /  100.181020˚ 
8.364095˚ /  100.170780˚ 
 

 
 



๓ 

  
สถานที่ต้ังทางศาสนา 
   ๑)  วัดสุชาโต                                                     . 
   ๒)  วัดสระแกว                                                   . 
พื้นที่ทิ้งขยะ                         -                                . 
อื่น ๆ    สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช                   . 
 

 
 
8.362658˚ /  100.180149˚ 
8.354655˚ /  100.190285˚ 
 
8.373108˚ /  100.169434˚ 
 

 
รวม 

 
สถานท่ีราชการ                         2                         แหง 
สถานบริการสาธารณสุข              ๑                        แหง 
สถาบันการศึกษา                     ๔                        แหง 
สถานท่ีต้ังทางศาสนา                 ๓                        แหง 
พ้ืนท่ีท้ิงขยะ                           -                         แหง 
อ่ืน ๆ                                  ๑                         แหง 
 

 

 
๑.๑.๖  สาธารณูปโภค 
 

พ้ืนท่ี สาธารณูปโภค 
(ระบุรายละเอียด) 

พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูที่ ๑ ไฟฟา      ประชาชนในพื้นที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค                  . 
ประปา    ประชาชนในพื้นที่ใชประปาสวนภูมิภาค                 . 
ถนน                                                                  . 
รถโดยสาร       ไมมีรถโดยสารประจําทางแลนผาน                 . 
การสื่อสารและโทรคมนาคม       -                                . 
 

- 
 

หมูที่ ๒ ไฟฟา      ประชาชนในพื้นที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค                  . 
ประปา    ประชาชนในพื้นที่ใชประปาสวนภูมิภาค                 . 
ถนน                                                                  . 
รถโดยสาร       ไมมีรถโดยสารประจําทางแลนผาน                 . 
การสื่อสารและโทรคมนาคม       -                                . 
 

 

หมูที่ ๓ ไฟฟา      ประชาชนในพื้นที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค                  . 
ประปา    ประชาชนในพื้นที่ใชประปาสวนภูมิภาค                . 
ถนน                                                                  . 
รถโดยสาร   มีรถโดยสารประจําทางแลนผาน  (รถเมล)          .              
               สายปากพนัง - นครศรีฯ                              . 
การสื่อสารและโทรคมนาคม       -                                . 
 

 



๔ 
 

 
หมูที่ ๔ 

 
ไฟฟา      ประชาชนในพื้นที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค                  . 
ประปา    ประชาชนในพื้นที่ใชประปาสวนภูมิภาค                . 
ถนน                                                                  . 
รถโดยสาร  มีรถโดยสารประจําทางแลนผาน (รถสองแถว)       . 
การสื่อสารและโทรคมนาคม       -                                . 
 

 

 
รวม 

 
ไฟฟา      ประชาชนในพื้นที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค                  . 
ประปา    ประชาชนในพื้นที่ใชประปาสวนภูมิภาค                . 
ถนน                                                                   . 
รถโดยสาร    มีรถโดยสารประจําทางแลนผาน  ๒  หมูบาน       . 
การสื่อสารและโทรคมนาคม       -                                . 
 

 

 
๑.๑.๗  เสนทางคมนาคม (การขนสงทางรถยนต ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ) 
          องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีเสนทางคมนาคมที่สําคัญสามารถ

เดินทางติดตอกันระหวาง  เทศบาลเมืองปากพนัง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  องคการบริหาร
สวนตําบลหูลอง  และอําเภอตางๆ  ไดอยางรวดเร็ว  โดยสามารถเดินทางไดทางรถยนต บนถนนทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  ๔๐๑๓  ผานหมูที่  ๓ 

 

  ๑.๑.๘  แหลงแมนํ้าลําคลอง 
         องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปน

พื้นที่ราบลุมติดชายทะเลอาวไทย  ไมมีภูเขาหรือเนินสูง นํ้าทะเลทวมถึงบางพื้นที่  มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ  ๓ – ๘  เมตร  พื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  จนจรดแมนํ้าปากพนัง  มีแมนํ้า
สําคัญไหลผานหลายสาย ไดแก 

        แมนํ้าปากพนัง  ไหลผานพื้นที่หมูบาน  หมูที่  ๔ 
        คลองสุขุม ไหลผานพื้นที่หมูบาน  หมูที่  ๓ 
        คลองบางสระ  ไหลผานพื้นที่หมูบาน  ต้ังแตหมูที่  ๑  ถึงหมูที่ ๔ 

 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณสาธารณภัย 

           สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง          
ฝงตะวันตก  สวนใหญเกิดภัยจาก  ภัยแลง  อุทกภัย และวาตภัย  โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจาก  เปนพื้นที่ราบลุม 
ติดชายทะเลอาวไทย  จึงเปนพื้นที่รองรับนํ้าลงสูทะเล  ระดับนํ้าทําใหเสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมฉับพลัน  เน่ืองจาก

นํ้าไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า พอเขาสูชวงฤดูแลงนํ้าในแมนํ้าหรือแหลงนํ้าจะแหงขอด  เน่ืองจากฝนตกทิ้งชวงเปน

เวลานาน  ทําใหเวลาแลงจะแลงนาน  ภัยแลงจะเกิดข้ึนในชวงเดือนมกราคม  ถึง เดือนพฤษภาคม  และในชวง

ฤดูมรสุมโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขตรอน จากทะเลจีนใต สลับกัน 

 



 
๕ 

 
โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ ๔  ชุมชนบานทองโกงกาง  ที่เกิดภัยข้ึนบอยครั้ง จากผลกระทบของนํ้าทะเลหนุนสูง
ในชวงมรสุม  และจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว  ซึ่งจะสงผลกระทบตอทรัพยสิน  
 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ที่สําคัญ  

ที่เกิดข้ึนและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 

       (1) อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 

(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕6 1 ม.1 - 4 1,821 - - - - 

๒๕๕7 1 ม.1 - 4 1,429 - - - - 

๒๕๕8 - - - - - - - 

๒๕59 2 ม.1 - 4 2,049 - - - - 

๒๕60 1 ม.1 - 4 2,056 - - - - 

รวม 5 16 7,355 - - - - 

   (ที่มา :  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  ขอมูล  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 

        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง      

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 
(หมูท่ี/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวนบานเรือน    
ท่ีเสียหายท้ังหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน    
ท่ีเสียหายบางสวน 

(หลัง) 

๒๕๕6 1 ม. 2 , ม. 4 - 3 - 

๒๕๕7 1 ม. 4   - 8 - 

๒๕๕8 - - - - - 

๒๕59 1 ม. 1 , 2 และ 4 - 6 - 

๒๕๖๑ ๒ ม. ๒ - ๒ - 

๒๕๖๒ ๑ ม. ๑ -  ๔ ๖ ๕๙๔ ๑,๐๔๑,๔๑๕ 

รวม ๖ ๑๑ ๖ ๖๑๓ ๑,๐๔๑,๔๑๕ 

     (ที่มา :  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  ขอมูล  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 

 

 



 

๖ 

 
      (3) ภัยแลง 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแลงของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ี  
ประสบภัย 

(หมูท่ี/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      

ท่ีประสบภัย  

พ้ืนท่ี
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตว 
ท่ีรับผลกระทบ 

(ตัว) 

๒๕๕6 1 ม.1 - 4 595 1,412 - - 
๒๕๕7 1 ม.1 - 4 595 1,412 - - 
๒๕๕8 1 ม.1 - 4 595 1,412 - - 
๒๕59 1 ม.1 - 4 595 1,412 - - 
๒๕๖๑ ๑ ม.1 - 4 595 1,412   
๒๕๖๒ ๑ ม.1 - 4 595 1,412   

รวม ๖ 16 ๓,๕๗0 ๘,๔๗๒ - - 
    

   (ที่มา :  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  ขอมูล  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

     (๔) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-4  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง     

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 

พ้ืนท่ี  
ประสบภัย 

(หมูท่ี/
ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคา 

ความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
บานเรือน      

ท่ีประสบภัย  

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๔ ๑ ม. ๑ ๑ - - - 

๒๕๕๖ ๑ ม. ๔ ๑ - - - 
๒๕๖๑ ๑ ม. 3 - - - - 
๒๕๖๒ ๖ ม. ๓ - - - - 

รวม 9 4 2 - - - 
 

(ที่มา :  อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  ขอมูล  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 

 
 
 
 



๗ 
 

๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน  (ท้ังป) 

ตารางท่ี ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้งท่ีเกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลคาความเสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ผูเสียชีวิต 

(คน) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2557      

2558      

2559      

2560      
๒๕๖๑      
๒๕๖๒      

รวม      
    
 

  ๑.๓  การจัดลําดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ี อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
             จากการวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ภายใต
ฐานขอมูลสถานการณสาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจาก          
สาธารณภัย  สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากมากไปหานอยตามลําดับได  ดังน้ี 
  

ตารางท่ี ๑-6  :  ลําดับความเสี่ยงภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

 

ลําดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัย ฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน , นํ้าทะเลหนุนสูง 
2 ภัยแลง ฝนทิ้งชวง ทําใหนํ้าในคลอง คูสงนํ้าในพื้นที่แหงขอด 
3 วาตภัย ลมมรสมุพัดผานทะเลอาวไทย 
๔ อัคคีภัย ฝนทิ้งชวง  ทําใหใบไมที่ทบัถมในพื้นทีป่ารกรางเกิดการเสียดส ี

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจําป 
       ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการเกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งและเกิดข้ึนเปนประจํา

ในชวงระยะเวลาหน่ึง   จึงทําให องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  สามารถคาดการณการเกิดภัย
ไดมากข้ึน  ไดแก  อุทกภัย  ภัยแลง  วาตภัย  นอกจากน้ีภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน)  ก็ยังเปน   
สาธารณภัยที่เกิดบอยครั้งมากข้ึน  ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบาง
ชวงระยะเวลาหากมีการใชถนนมาก  เชน  เทศกาลตางๆ  ก็มีแนวโนมจะเกิดมากข้ึน 

 



 
๘ 

 
 

ตารางท่ี ๑-7  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เพ่ือเปนแนวทาง
ในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวลวงหนา  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
จึงทําปฏิทินสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ดังน้ี 
 

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 

 
หมายเหตุ :  เฝาระวังตลอดท้ังป 



 
บทท่ี ๒ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

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

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ. ๒๕๖๒  ฉบับน้ี  ใหเปนไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังน้ี 

“อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย  โรคระบาดสัตว  โรคระบาด
สัตวนํ้า  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ 
มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหาย  แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเปนไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับพื้นที่ จํานวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซอนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย    
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเกีย่วกับความสามารถในการเขาควบคุมสถานการณเปนหลัก โดยแบงเปน ๔ ระดับ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒-๑ :  ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ   ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
                 พ.ศ.2550 
 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ท่ีมา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง         
ฝงตะวันตก  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝ งตะวันตก  ในฐานะผูอํานวยการทอง ถ่ิน                  
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐  จะเขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก  มีอํานาจสั่งการ ควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร  รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน   ประเมินโอกาสการขยายความ 

 



 
๑๐ 

 
รุนแรงของภัย  เพื่อรายงานนายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจาก   
สาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป 

 

    ๒.๓ ยุทธศาสตรการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 
                 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๕๘  ไดกําหนดยุทธศาสตรการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศมีความพรอมรับสถานการณที่อาจเกิดข้ึน 

โดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ของประเทศ  โดยใหทองถ่ิน  ชุมชน  และภาคสวนตางๆ  เขามามีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงจาก         

สาธารณภัยนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  รวมทั้งเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพื่อมุงเขาสู          

“การรับรู – ปรับตัว – ฟนเร็วทั่ว - อยางย่ังยืน”  (Resilience)  ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร  ไดแก 

  ยุทธศาสตรที่  ๑  การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตรที่  ๒  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  ยุทธศาสตรที่  ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน 

          ยุทธศาสตรที่  ๔  การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก      
สาธารณภัย 

   ยุทธศาสตรท่ี 1  การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
         เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและ 
จัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อลดความลอแหลม  ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง 
และเพิ่มศักยภาพของบุคคล  ชุมชน  และสังคมใหเขมแข็งในการจัดการปญหาในปจจุบัน  รวมถึงปองกัน     
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
    ยุทธศาสตรท่ี 2  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
         เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึนทุกรูปแบบ   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดลอม สังคม และประเทศ ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
    ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน 
         เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค  การดํารงชีวิต  และสภาวะวิถีความเปนอยูของ
ชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and 
Safer)  ตามความเหมาะสม  โดยการนําปจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาดําเนินการฟนฟ ู         
ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction)  และการฟนสภาพ (rehabilitation) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัย  
          เปนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหไดมาตรฐานตามหลัก
สากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม          
และประเพณีปฏิบัติใหสอดคลองกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 
 
 



๑๑ 
 
 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง
ตะวันตก  พ.ศ.๒๕๖๒  ฉบับน้ี  มุงตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อสราง
ความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ  โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญเปน
อยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  หากไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมี
ภูมิปญญาทองถ่ินก็จะสามารถทําใหชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย  โดยการมีสวนรวมของคน
หลากหลายกลุมในชุมชน 
 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนัง
ฝงตะวันตก  มีที่มาจาก 2 แหลงงบประมาณ  ไดแก  

(๑) งบประมาณรายจายประจําป  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  (โครงการ
ที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(๒) งบประมาณอื่นๆ (งบกลางของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก) 
 

  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑)  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จัดทํากรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  โดย
กําหนดใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
       - แผนและข้ันตอนของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ในการ
จัดการใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ 
เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

- ฯลฯ 
         (๒) องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ต้ังงบกลาง ใหเพียงพอตอการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
  (3) องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ดําเนินการสํารองเงินสะสมตาม
หลักเกณฑการใชจายเงนิสะสม  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่ และสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน  (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก นําเงินงบประมาณของหนวยงานที่ได
เตรียมไว ไปใชจายเพื่อบรรเทา/ชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปนลําดับแรก 
ทั้งน้ี หากงบประมาณไมเพียงพอ ใหโอนเงินงบประมาณเหลือจาย  หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยัง
ไมมีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชจาย ไปต้ังเปนงบประมาณสําหรับจายเพิ่มเ ติมได   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑวาดวยการต้ังงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๔๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2560  และที่แกไข
เพิ่มเติม 
  
 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
แผนภาพท่ี ๒-๑  :  แหลงงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                        ขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
  

   ๒.๕ องคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง  
ฝงตะวันตก 

         ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ในองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จะมีองคกรที่เกี่ยวของในการอํานวยการ ควบคุม สั่งการ 
และประสานการปฏิบัติต้ังแตระดับประเทศ  ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ตองมีการเช่ือมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาดําเนินการ รวมทั้งการ
ประสานกับหนวยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ และระดับจังหวัดดวย 

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

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

          (๒) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 
      มีหนาที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
       มีหนาที่จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอตอ          

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจาย/งบประมาณ
แผนงาน โครงการอื่ นที่ ยั ง ไม มี 
ความจําเปนไปตั้งเปนงบประมาณ
สําหรับจายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงินสํารองจาย 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



๑๓ 
 
 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
      ทําหนาที่บั ง คับบัญชา อํ านวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

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

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

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผูอํานวยการกลาง เปนผูอํานวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสรรพกําลัง เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอม     
ในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัย พรอมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ตอผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแตระดับการจัดการสาธารณภัย
เพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการประกอบกําลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อํานวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเลก็ (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประเมินสถานการณ และสนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝาระวังสถานการณ วิเคราะหและประเมินสถานการณ รายงานสถานการณ
และแจงเตือน พรอมทั้งเสนอความคิดเหน็ตอผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

     ทั้งน้ี ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทําหนาที่เปนสวนหน่ึง
ในศูนยประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ในกรณียกระดับเปน   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ (ระดับ ๓) และขนาดรายแรงอยางย่ิง (ระดับ ๔) 

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

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองผูอํานวยการ 

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

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการสนับสนุน 

 



 
๑๔ 

 
 

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แหงพระราชบญัญัติปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี องคประกอบและอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

          (๕) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) 
      ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัด
หรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการ 

          (๖) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 

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

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเมืองพัทยาใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอบางละมุง รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระบุช่ือ อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ 
โดยมีนายกเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการ 

           (๖.๒) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล  ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอปากพนัง  รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและ
ผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงหรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับ  การรองขอ โดยมีนายกเทศมนตร ี
เปนผูอํานวยการ 
      (๖.๓) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
(กอปภ.อบต.) ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคกรบริหารสวนตําบล 
ปากพนังฝงตะวันตก  ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ
อําเภอ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เทศบาลเมืองปากพนัง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  และองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ  โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูอํานวยการ 
 
 
 



 
๑๕ 

 
 
     การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติ
ขณะเกิดภัย) 
   เมื่อเกิดหรอืคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่  ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน  ข้ึน  โดยมี
ผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ  เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ  พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่  พรอมทั้งใหรายงานผูอํานวยการอําเภอในเขตพื้นที่  
อําเภอปากพนัง  ทราบทันที 
   หากประเมินสถานการณสาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการเขาจัดการกับสาธารณภัยใหยุติโดยเร็วแลว  และไมสามารถควบคุมสถานการณ          
สาธารณภัยไดโดยลําพัง  ใหรายงานใหผูอาํนวยการอําเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอหรือใกลเคียง  และหรือ  กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 
 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อําเภอ (กอปภ.อ.) 

ผูอํานวยการอําเภอ 
(นายอําเภอ) 

 
 
 

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

รองผูอํานวยการจังหวัด 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

  ผูอํานวยการทองถิ่น 

(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) ผูอํานวยการทองถิ่น 

(นายกเมืองพัทยา) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 

(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

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

(นายกเทศมนตรี) 
ผูชวยผูอํานวยการทองถิ่น 

(ปลัดเทศบาล) 

นายกรฐัมนตร ี

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอํานวยการกลาง  
(อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผอํานวยการเขต) 

 
 



 
๑๗ 

 
   ๒.๖  การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก (เมื่อเกิด

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) บทบาทภารกิจ  
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบล    
ปากพนังฝงตะวันตก  เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ 
พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน  หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตาม
ขีดความสามารถโดยลําพัง  ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง  และหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  โดยมีผูอํานวยการ
ทองถ่ิน  เปนผูควบคุมและสั่งการ 

  

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไมเกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ : องคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติรวมกับอําเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจาหนาที่ประสานอาํเภอและจังหวัด  ในชวงระยะขณะเกิดภัย พรอมทั้งรายงาน
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนตามขอเท็จจริงเปนระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรงใหประสานขอกําลังสนับสนุนจาก         
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/จังหวัด  ตามลําดับ 
 

            ๒.๗.๒ การปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
           (1)  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ  องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง              
ฝงตะวันตก  และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเปนวงกวาง  ใหผูอํานวยการทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล  
ปากพนังฝงตะวันตก  รายงานผูอํานวยการอําเภอ  พรอมทั้งประสานกองอํานวยการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยเทศบาลเมืองปากพนัง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  และองคการบริหารสวนตําบลหลูอง 
ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงใหสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
 

 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกอบต.ปากพนังฝงตะวันตก) 

 

จัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
(นายกอบต.ปากพนังฝงตะวันตก) 

 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



 
๑๘ 

 
           

        (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ของ เทศบาลเมืองปากพนัง  องคการบริหารสวน
ตําบลคลองกระบือ  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  (ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียง) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
เพื่อเปนการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน 

 

๒.๗.๓  การปฏิบัติรวมกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี 
 ในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมระหวางพลเรือนกับทหารน้ัน

จะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด  เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  กับคายวชิราวุธ  ทั้งน้ีฝายทหารอาจพิจารณาจัดต้ัง 
ศูนยประสานงานหรือศูนยปฏิบัติงานรวมระหวางพลเรือนกับทหาร  ข้ึนอยูกับระดับของหนวยและสถานการณ
สาธารณภัยน้ันๆ  โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม  
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.๒๕๕๘  และขอตกลงวาดวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระหวางผูอํานวยการจังหวัดกับหนวยงานทหารในพื้นที่  ทั้งน้ีรายละเอียดการแบงมอบ
พื้นที่ในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของหนวยทหารปรากฏตามภาคผนวก  ฑ 

 

๒.๗.๔ การปฏิบัติรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคการสาธารณกุศล 
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนัง         

ฝงตะวันตก  เปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  เพื่อใหสามารถติดตอ
ประสานงาน สั่งการ  รายงาน  การปฏิบัติ  และสถานการณระหวางทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเน่ือง  
รวดเร็ว  และเช่ือถือได  โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล        
ปากพนังฝงตะวันตก (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพื่อรวมปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย  ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

         (๒) จัดทําแผนประสานงานกับองคการสาธารณกุศล และใหองคการสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจาหนาที่ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  
พรอมอุปกรณและบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได 

         (๓) องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล รวมกับองคการสาธารณกุศล  จัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร  เจาหนาที ่ 
อุปกรณ  และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององคกรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแตละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน ผูอํานวยการหรือเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลชวยเหลือผูประสบภัย   ดังพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีที่ไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก หรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ  เชน  ตํารวจ  เทศบาล  เปนตน  ใหองคการสาธารณกุศลจัดชุดเคลือ่นที่เร็วออกไปยังที่
เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  หรือ
ผูอํานวยการทองถ่ิน  เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
 
 



 
๑๙ 

 
 

         (๖)  กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ใหองคการสาธารณกุศล องคกรเอกชน ชวยเหลือ     
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ 
ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้ง
ลําเลียงผูไดรับบาดเจบ็สงโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบล รวมทั้งอพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ 

 
  



 
บทท่ี 3 

การปฏิบัติกอนเกิดภัย 
 

 ๓.๑  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนัง         
ฝงตะวันตก  ฉบับน้ี  มุงดําเนินงานตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผน 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ใหบรรลุผลสาํเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปาหมายสําคัญ
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อสรางความเช่ือมั่น  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพื้นที่  ตามแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกนั  บรรเทา  การลดผลกระทบจากสาธารณภัย  
และการเตรียม ความพรอม  โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว  ดังน้ี  
      ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เปนการลดโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ  โดยการวิเคราะหและการบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุ
และผลกระทบของสาธารณภัย  เพื่อกําหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหสามารถลดความ
ลอแหลม  ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง  และเพิ่มศักยภาพของบุคคล  ชุมชน  และสังคมใหเขมแข็ง  
ในการจัดการปญหา  โดยมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยูในชุมชนและสังคมในปจจุบัน  รวมถึงปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๓.๒  การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๒.๑  นิยามความเสี่ยง 
               ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ทําใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง ณ หวงเวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคต ซึ่งสามารถแทนดวยสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ยง ไดแก 
ภัย  ความลอแหลม  ความเปราะบาง  และศักยภาพ  ดังน้ี 
 

ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความลอแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
 

  การวิเคราะหความเสี่ยง,  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  หมายถึง  
กระบวนการกําหนดลักษณะ  ขนาด  หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึนและประเมิน
สภาวะการเปดรับตอความเสี่ยง  (exposure)  ความเปราะบาง  (Vulnerability)  และศักยภาพ  (Capacity)  
ในการรับมือของชุมชนที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน  การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม  เปนการ
วิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึง ๆ  มีประโยชนในการวางแผนเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอยางมีระบบ   
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษยที่อาจนํามา
ซึ่งความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ความลอแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผูคน อาคารบานเรือน ทรัพยสิน ระบบตางๆ 
หรือองคประกอบใดๆ มีที่ต้ังอยูในพื้นที่เสี่ยงและอาจไดรับความเสียหาย 

      ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปองตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยาง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปจจัยเหลาน้ีมีอยูในชุมชนหรือสังคมมานานกอนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

 



 
๒๑ 

 
 ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือ

ความสามารถที่อาจจะพัฒนาตอไปใหเปนประโยชนมากข้ึน 
    ๓.๒.๒   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ไดแก    

ข้ันที่ ๑ การทําความเขาใจเหตุการณปจจุบัน ความตองการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงขอมูลในอดีต  

ข้ันที่ ๒ การประเมินภัย  
ข้ันที่ ๓ การประเมินความลอแหลม  
ข้ันที่ ๔ การวิเคราะหความเปราะบางและศักยภาพ  
ข้ันที่ ๕ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ข้ันที่ ๖ การจัดทําขอมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ข้ันที่ ๗  การพัฒนาหรอืปรบัปรงุยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง
ตะวันตก  จัดทีมเขาสํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากเหตุการณสาธารณภัยและเปนขอมูลในการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในการ
รับมือสถานการณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ไดแก (๑) การกําจัดความเสี่ยง (การปองกันหรือหลีกเลี่ยง)  (๒)  การแกไข
ปญหาความเปราะบางและความลอแหลม  (การลดผลกระทบ)  (๓)  การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และ  
(๔) การถายโอนหรือแบงปนความเสี่ยง  
 ทั้งน้ี  ตัวอยางของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธขางตน  ในกรณีแผนดินไหว  
พายุโซนรอน  และอุทกภัย  แสดงในตารางที่  ๓-๑ 
 
ตารางท่ี  ๓-๑  :  ตัวอยางของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง  กรณีแผนดินไหว  พายุโซนรอน  

และอุทกภัย 
 

 
ประเภทของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปองกัน/ 
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ 
การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ 
แบงปนความเสี่ยง 

แผนดินไหว 
(ตัวอยาง) 

ยายสิ่งกอสรางและ
โ ค ร ง ส ร า ง ที่
เปราะบางทั้งหมด
จากบริ เ วณพื้ นที่
เสี่ยงสูง ซึ่งจะไดรับ
ผลกระทบจากแรง
สั่นและบริเวณเสี่ยง
ตอทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช วัส ดุและ วิ ธีการ
ก อ ส ร า ง ที่ ท น ต อ
แ ผ น ดิ น ไ ห ว อ อ ก
ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม
สิ่ ง ก อ ส ร า ง ก า ร
ซอมแซมและเสริม
ความแข็งแรง อาคาร
การวางแผนการใช
ที่ ดิ น โ ดย คํ า นึ ง ถึ ง
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิ จ ฉุ ก เ ฉิ น  ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งบริเวณ
ก า ร เ ฝ า ร ะ วั ง
แผนดินไหว การซอม
รับมื อแผน ดิน ไหว 
การจัดเตรียมสิ่งของ
ยั ง ชีพแล ะสิ่ ง ขอ ง
สํารองจายการฝกทีม
คนหาและชวยเหลือ
ก า ร ให ค ว าม รู แ ก
ประชาชน 
 

ประกันความเสี่ ยง
จากแผนดินไหวการ
รวมกลุมความเสี่ยง 
เงินทุนสําหรับซอม
สรางและกองทุนออม
ทรัพยชุมชนสําหรับ
การซอมสรางและฟน
สภาพ 



 
๒๒ 

 
 
 

 
ประเภทของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การปองกัน/ 
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ 
การเตรียม 
ความพรอม 

การถายโอนหรือ 
แบงปนความเสี่ยง 

พายุโซนรอน 
และอุทกภัย 
(ตัวอยาง) 

ย า ย ชุ ม ช น ที่ สุ ม
เสี่ยงออกหางจาก
ชายฝงและเสนทาง
พายุรวมถึงบริเวณ
พื้นที่ตํ่าซึ่งเสี่ยงตอ
อุทกภัย 

กอสรางแนวกําบังลม
ห รื อ ใ ช พื้ น ที่ ท า ง
ธรรมชาติในการลด
แรงลมกอสรางคันดิน
หรือเข่ือนหรือกําแพง
คลื่นและอื่นๆ เปน
แนวกั้นนํ้ายกอาคาร
ใหบริเวณเสี่ยงตอนํ้า
ทวมอยูเหนือระดับ
นํ้าที่คาดการณไว ใช
แนวกําบังธรรมชาติ 
เ ช น  ป า ช า ย เ ล น 
วางแผนที่ดิน เปนตน 
 

การเฝาระวัง 
การพยากรณ 
การเตือนภัยลวงหนา
สํ าหรั บพา ยุ ไต ฝุ น 
การเตือนภัยนํ้าทวม
ลวงหนา การจัดการ
แล ะ ก า ร ว า ง แผ น
อพยพ การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพการหาที่
หลบพายุไตฝุนและ
กําหนดศูนยอพยพ
ฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ ยง
อุ ท ก ภั ย  ป ร ะ กั น
ผลผลิตจากภัยพิบัติ
เงินทุนเพื่อการซอม 
ซ อ ม ส ร า ง  ห รื อ
กองทุนออมทรัพย
ของ ชุมชนสํ าหรั บ
ก า ร ซ อ ม ส ร า ง
โครงการรับซื้อบาน
ในพื้นที่นํ้าทวมถึง 

 
  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพิ่ มเ ติมไดที่  
www.disaster.go.th/หนวยงานภายใน/กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวนโหลด/                
สวนนโยบายภัยธรรมชาติ  
 

  3.3  พ้ืนท่ีเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
         เมื่อมีการวิเคราะหความเสี่ยง  หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแลวจะทําให
ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยและปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดแนวทางใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดตรงกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  นําไปสูการลดความเสี่ยงอยางย่ังยืน                   
ที่หมูบาน/ชุมชนมีวิธีการรูรับ  ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน  เชน                 
การกําหนดกิจกรรม  โครงการหรือแผนงานที่กําหนดจากผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของพื้นที่  
หน่ึง ๆ เพื่อลดโอกาสในการไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณไดในปจจุบันและเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
        องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัยในเขตตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ซึ่งหมูบานที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัย  และปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากภัยตางๆ  ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
 ตารางท่ี 3-2  :  ตารางแสดงปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก   
 

 
ประเภทของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย 
ปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหเกิด 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง 
เสี่ยง 

ปานกลาง 
เสี่ยงตํ่า 

อุทกภัย ม.2 , 4 ม.1 ม.3 เปนพื้นที่ราบลุมรองรับนํ้า  ระดับนํ้า

ทําให เสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมฉับพลัน

โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ ๔  ชุมชนบาน
ทองโกงกาง  ที่เกิดภัยข้ึนบอยครั้ง จาก
ผลกระทบของนํ้าทะเลหนุนสูงในชวง
มรสุม  ประชาชนสวนใหญปลกูบานพัก
อาศัยติดริมแมนํ้า   
 

- ติดตามขาวสารการ
แจงเตือนของกรม
อุตุนิยมวิทยา และการ
ประชาสมัพันธของ
จังหวัดและอําเภอ 
- ประชาสัมพันธการ
แจงเตือนใหประชาชน
ในพื้นที่ทราบผานทาง
สมาชิกสภาอบต. 
กํานัน ผูใหญบาน 
 

ภัยแลง ม.๑,2,4 ม.3 - แหลงนํ้าแหงขอดเน่ืองจากฝนตกทิ้ง

ชวงเปนเวลานาน ทําใหพื้นที่ทางการ

เกษตรขาดแคลนนํ้าใชทําการเกษตร 
 

- ติดตามขาวสารการ
แจงเตือนของกรม
อุตุนิยมวิทยา และการ
ประชาสมัพันธของ
จังหวัดและอําเภอ 
- ประชาสัมพันธการ
แจงเตือนใหประชาชน
ในพื้นที่ทราบผานทาง
สมาชิกสภาอบต. 
กํานัน ผูใหญบาน 
- มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง 
 

วาตภัย ม.1 - 4 - - ได รั บ อิ ท ธิพล จ ากล มมร สุ ม จ าก

มหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขต

รอน จากทะเลจีนใต สลับกัน 

 

- ติดตามขาวสารการ
แจงเตือนของกรม
อุตุนิยมวิทยา และการ
ประชาสมัพันธของ
จังหวัดและอําเภอ 
- ประชาสัมพันธการ
แจงเตือนใหประชาชน
ในพื้นที่ทราบผานทาง 
 



๒๔ 

     ส ม า ชิ ก ส ภ า อ บ ต . 
กํานัน ผูใหญบาน 
 

อัคคีภัย - - ม.1 - 4 ชวงฤดูแลงใบไมที่ทับถมเกิดการเสยีดสี
กอใหเกิดไฟไหมปารกราง  
 

- ประชาสัมพันธผาน
ทางสมาชิกสภาอบต. 
กํานัน ผู ใหญบานให
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
ตระหนักถึงอันตราย
จากการเผาหญา หรือ
ขยะเพราะอาจลุกลาม
กอใหเกิดเพลิงไหมได 
 

สารเคมีและ 
วัตถุอันตราย 

 

- - - - - 

 
      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑  การปองกันและลดผลกระทบ 
                 เน่ืองจาก องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีพื้นที่เปนที่ราบลุม         
อยู ใกลทะเลอาวไทย  สาธารณภัยที่สงผลกระทบ ไดแก  ภัยจาก อุทกภัย  วาตภัย  และภัยแล ง                  
จึงใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
                 (๑)  ดานโครงสราง 
     องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จะดําเนินการพิจารณา
โครงสรางที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย  เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
                 (๒) ดานไมใชโครงสราง 
                      การปองกันโดยไมใชโครงสราง เปนการใชนโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี 
              (๒.๑) ดานการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่      
กับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของประชาชนเอง เชน การเผาตอซังขาว การเผาหญา เปนตน 
               (๒.๒) วิเคราะหและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลสถิติภัย และหาปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเปนฐานขอมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอยางเปนระบบ มุงสูการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 

๓.๔.๒  การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัย 
         การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัยเพื่อใหประชาชนหรือ

ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมอีงคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตางๆ พรอมที่จะรบัมอืกบัสาธารณภัย 
โดย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

 
 



๒๕ 
 
        (๑)  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 

    เปนการเสรมิสรางศักยภาพโดยเนนการอาศัยชุมชน/หมูบานเปนศูนยกลางในการ
ปองกัน  แกไข  บรรเทา  และฟนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน  ตัดสินใจ  กําหนดแนวทางการแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพื่อลดความเสี่ยง
ภัยของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับ
หน่ึงกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ  รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในข้ันตอนการเตรียมความพรอม 

         (๒) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
      เปนเครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของ

หนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบ
จุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให
มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  ทั้งน้ี การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวมถึงการฝก การซักซอม 
และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงานในทุกระดับ โดยกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จะมีการประสานและสั่งการ
อํานวยการใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอยางสม่ําเสมอ 
           (๓) การเฝาระวังและประเมินสถานการณ 
        (๓.1) จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ เพื่อทําหนาที่เฝาระวังและติดตาม
สถานการณขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พรอมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขางเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณธรรมชาติ ขอมูลสถานการณ 
และการแจงขาว การเตือนภัยจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป          
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทกศาสตร       
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห เฝาระวัง ประเมิน
แนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน) เปนระยะๆ เพื่อปองกันความต่ืนตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณที่จะเกิดข้ึน และใหความสําคัญกับผูที่ตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน ผูพิการ    
ทั้งน้ี ความถ่ีของการแจงขาวเตือนภัยข้ึนอยูกับแนวโนมการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดใหมีอาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจงขาว เตือนภัยระดับชุมชน ทําหนาที่ติดตาม เฝาระวังปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีแนวโนมการเกิดภัย แจงขาว เตือนภัยแกชุมชน และรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  โดยใชระบบการสื่อสาร  เครื่องมือ
แจงเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งทําหนาที่เฝาระวัง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร วิเคราะห และประเมินสถานการณ
จากขอมูลขาวสารที่ไดรับ และตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูล เพื่อตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
 
 



 
๒๖ 

 
   รายงานสถานการณภัยและผลการปฏิบัติใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอําเภอและจังหวัดทราบเปนระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติรวมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
      กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบล      
ปากพนังฝงตะวันตก  มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการอพยพ ดังน้ี 
      (๔.๑) จัดทําแผนอพยพผูประสบภัย แผนอพยพหลักสวนราชการ โดยมี
สาระสําคัญประกอบดวย จํานวนผูอพยพ  บัญชีสวนราชการ  สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ             
การกําหนดเขตพื้นที่รองรับการอพยพใหอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม  การกําหนดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบ             
การอพยพไวใหชัดเจน  การกําหนดเสนทางอพยพหลักและเสนทางอพยพสํารองสําหรับแตละประเภทภัย 
รวมทั้งการสํารวจและการจัดเตรียมพาหนะ นํ้ามันเช้ือเพลิง แหลงพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
      (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
                  (๕) การเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงชั่วคราว 
      กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล    
ปากพนังฝงตะวันตก  มีแนวทางปฏิบัติสําหรับเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว ดังน้ี 
      (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
      (๕.๒) จัดการภายในศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยกําหนดผูรับผิดชอบภายในศูนยพัก
พิงช่ัวคราว คือ ผูจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว ไดแก ผู นําชุมชน กรณีโรงเรียนเปนศูนยพักพิงอาจเปน
ผูอํานวยการโรงเรียน 
      (๕.๓) ปจจัยความจําเปนข้ันตํ่าของศูนยพักพิงช่ัวคราวอื่นๆ 
      (๕.๔) ใหมีการบริหารจัดการขอมูลผูอพยพ โดยมีการเก็บบันทึกขอมูลที่จําเปน    
                 (๖)  การจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
     กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบล   
ปากพนังฝงตะวันตก จะจัดทําโครงการจัดต้ังศูนยการเรยีนรูสาธารณภัยประจําศูนยเตรยีมพรอมปองกันภัยประจํา
ชุมชน/หมูบาน ที่มีความพรอมเปนลําดับแรกกอน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยการเรียนรูสาธารณภัย 
ดังน้ี 
    (๖.๑)  เพื่อใหประชาชน/ชุมชนไดเรียนรูสาธารณภัยตาง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพื่อใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนและวิธีการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพื่อเพิ่มทักษะใหประชาชนชวยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได  
เมื่อเกิดสาธารณภัย                 
            (๗) แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความตอเน่ือง เปนแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณเมื่อเกิดภัยตางๆ เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานหรือองคกรตองหยุดชะงักการดําเนินงานหรือ   
ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน  หนวยงานสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ จึงตองจัดทํา
แผนการบริหารความตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)  ข้ึน เพื่อเปนแผนรองรบัการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรในชวงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับในชวงภาวะปกติ หากหนวยงานหรือองคกรไมจัดทําแผนการบริหารความตอเน่ืองรองรับไวต้ังแต
ในภาวะปกติอาจสงผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกรในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ  



 
๒๗ 

 
 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน การจัดทําแผนการบริหารความตอเน่ือง
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินและใหบริการไดเมื่อเกิดภัยข้ันวิกฤต           
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติตามระดับการใหบริการที่กําหนดไวซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนตอหนวยงานหรือองคกรได แผนการบรหิารความตอเน่ืองควรมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   (๑) วัตถุประสงคของแผนการบริหารความตอเน่ือง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณความเสี่ยงภัย เชน แผนรับมือสถานการณภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว ฯลฯ 
   (๓) กําหนดสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
   (๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูปฏิบัติงาน เชน  ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกูชีพกูภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จําเปนและเหมาะสมตอสถานการณ 
        - ข้ันตอนการฟนฟูหนวยงานหลังผานพนวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.๔.3  แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
      ชุมชนมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมและลดความเสี่ยงจาก          
สาธารณภัย  เน่ืองจากชุมชนตองอาศัยอยูในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง  หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถ่ินในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ก็สามารถทําใหชุมชนของตนความปลอดภัย
จากสาธารณภัยหรือฟนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  ดังน้ี 
      (๑)  การทําความเขาใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใหสํารวจชุมชนเพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงและศักยภาพ  รวมทั้งกลุมเปราะบางของชุมชน  แลวนําขอมูลเหลาน้ันมาจัดทําเปนแผน
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน  
      (๒)  ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 
      (๓)  มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟนฟูชุมชนหลังจากเกิด            
สาธารณภัย  โดยมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในระดับทองถ่ิน  ระดับอําเภอ  
และระดับจังหวัด  เพื่อใหแผนมีการบูรณการและตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 
      (๔)  มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว  เชน  การสรางบานเรือนใหมีความเขมแข็ง
และอยูในพื้นที่ปลอดภัย  รวมทั้งมีการเตรียมพรอมในครอบครัวหากตองอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
      (๕)  จัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเปราะบางเพื่อใหมี
ศักยภาพมากข้ึน 
      (๖)  สราง  ซอมแซม  หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนใหชวยลดความรุนแรงจาก        
สาธารณภัย  เชน  ชุมชนที่โดนนํ้าทวมบอยอาจมีการสรางฝายชะลอนํ้าหรือทําพื้นที่แกมลิงเพื่อพักนํ้า  เปนตน 
      (๗)  เตรียมสิ่งของยังชีพที่จําเปนกอนที่จะเกิดสาธารณภัย 

 
 
 



๒๘ 
 

 

   ๓.๕  การแจงเตือนภัย 
     การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย

ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณอพยพเคลื่อนยายไปสูที่ปลอดภัยได โดยกองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  แจงเตือนภัยไปยังชุมชน/หมูบานใน
พื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย เพื่อสงขอมูลแจงเตือนภัยที่ถูกตองรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๕.๑  การแจงเตือนลวงหนา 
        เปนการแจงขอมูลขาวสารที่บงช้ีวามีแนวโนมที่จะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน  หมูบาน  และประชาชน  เพื่อใหติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ี กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก แจงเตือน
ภัยลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย  ไมตํ่ากวา ๑๒๐ ช่ัวโมง 

  ๓.๕.๒  การแจงเตือนภัย 
  (๑)  เมื่อมีการยืนยันขอมูลวามีโอกาสเกิดสาธารณภัยข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจไดรับ

ผลกระทบ ใหแจงแนวทางปฏิบัติใหกับสวนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใหมีการแจงเตือนภัยไมตํ่ากวา 
๗๒ ช่ัวโมงกอนเกิดภัย และใหมีขอมูลการแจงเตือนภัย ดังน้ี 

  (๑.๑) คาดการณระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

  (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ หนวยงาน และประชาชนในการปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี ใหนําแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย 

 (๒)  วิธีการแจงเตือนภัย 
 (๒.๑)  แจงเตือนภัยผานผูนําชุมชน อาสาสมัครและเครือขายเฝาระวังของชุมชน/หมูบาน 

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

 3.5.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจงเตือนภัย 
         แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดระดับของ

ระบบการเตือนภัยไว  ซึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ไดนําระดับสีของการแจงเตือนภัย
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นที่ ดังน้ี 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะอันตรายสูงสุด ใหอาศัยอยู
แตในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามขอสั่งการ 

 สีสม  หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจาหนาที่
กําลั งควบคุมสถานการณ ใหอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        
และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโนม 
ที่สถานการณจะรุนแรงมาก ข้ึน ใหจัด เตรียมความพรอม           
รับสถานการณ และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 สีนํ้าเงิน หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเฝาระวัง ใหติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณอยูในภาวะปกติ ใหติดตามขอมูล
ขาวสารเปนประจํา 



 
๒๙ 

 
 

 

๓.5.๔  กระบวนการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขอมูล/ความตองการ 

 
แผนภาพท่ี ๓ – ๑ : กระบวนการแจงเตือนภัย 

 
           กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง 
ฝงตะวันตก จัดชุดเฝาระวังและติดตามสถานการณ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
นับต้ังแตไดรับแจงการเตือนภัย  เพื่อเปนการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)      
โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1)  จัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสถานการณภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และประสาน
กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชนหรือผูนําหมูบาน  รวมทั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย  เพื่อเตรียมพรอมเฝาระวัง    
และติดตามสถานการณภัยอยางตอเน่ือง  และใหรายงานสถานการณการเกิดภัยมายังกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ทางโทรศัพทหมายเลข                  
0 7537 0403   
             (2) รายงานสถานการณการเกิดภัยไปยังกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอและจังหวัดทาง  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  0 7537 0403  ตามแบบรายงานเหตุดวนสาธารณภัย  
 
 

      เฝาระวัง 
ติดตาม    

        สถานการณ 

ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ของ
ประชาชน 

  การแจงเตือน
ลวงหนา 

    การแจงเตือนภัย    การรับมือ 

    และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 
  สาธารณภัย 
• เฝาระวังการ  
  เปล่ียนแปลงของ
สภาพ 
  อากาศ 
• เฝาระวังระดับนํ้าใน 
  เขื่อน การระบายนํ้า 
• เฝาระวังระดับนํ้าใน   
  แมนํ้า 
• ติดตามระดับนํ้าใน
คลอง  
• ติดตาม
ระดับนํ้าทะเล 
• สงขอมูลเขา

 
  

 
   

   
   
 
 
 
 
 

• หนวยงานเฝาระวัง 
  วิเคราะหขอมูล 
• ประเมินความเส่ียง
ภัย 
• สงผลวิเคราะหเขา 
  คลังขอมูล 
• คาดวามีผลกระทบ
ให 
  ขอมูลแกประชาชน
และ 
  หนวยปฏิบัติ 
• หนวยปฏิบัติแจง
เตือน 
  ภัยลวงหนาคูขนาน 
• ใหกองอํานวยการ 
   
     
     
    
 
 
 
 
 

• คาดวาผลกระทบ
รุนแรง  
  Command Center  
  สงใหแจงเตือนภัย 
• แจงเตือนประชาชน
ผาน 
  ส่ือและเครื่องมือ  
  อุปกรณส่ือสารตางๆ  
• แจงเตือนหนวย
ปฏิบัติ  
  หนวยปฏิบัติแจง
เตือน 
  คูขนาน 
• ประสานภาค
เครือขาย  
   
  
 

 
   
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 
• การรายงาน
สถานการณ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผน
อพยพ 
• การสงผูอพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๔ 

การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 

 4.1  การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
    เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จึงจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินข้ึน  โดยมีผูอํานวยการ
ทองถ่ินเปนผูควบคุมและสั่งการ  เพื่อทําหนาที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติ  พรอมทั้งประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นทีร่ับผดิชอบ  และประสานความรวมมอืกบั
ทุกภาคสวนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน  หากในกรณีไมสามารถควบคุมสถานการณสาธารณภัยตาม
ขีดความสามารถโดยลําพัง  ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลเมืองปากพนัง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  และ/หรือ 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
   ๔.๑.1 โครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง        
ฝงตะวันตก  แบงออกเปน ๓ สวน  ๑ คณะที่ปรึกษา  ๑ ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  ดังแสดงตาม
แผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ : โครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

สวนปฏิบัติการ สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- งานคนหาและกูภัย 

- งานกูชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทยและสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบรอย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 

- งานการขนสง 

- งานอพยพ 

 งานบริหารจัดการผเสียชีวิต 

                    
 

 
 
 

 
               

 
 

- งานศูนยส่ังการ 

- งานขาวกรอง วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ 

- งานพยากรณอากาศ การเฝา
ระวัง และการแจงเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธและตอบโต
การขาว 

- งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- งานแผนการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย/แผนปฏิบตัิการ/       

  

  

                  
 

 

 
 

 

- งานสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปจจัยส่ีที่
จําเปน 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญชี 
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เชน น้ํามันเช้ือเพลิง 

ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนยพักพิง

ช่ัวคราว 
 งานฟนฟพื้นที่ประสบภัย 
 

 
  
  

 
 
 



 
๓๑ 

 
 

 ๔.๑.2  บทบาทหนาท่ีภายในโครงสรางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบล   
ปากพนังฝงตะวันตก  มีดังน้ี 

 (1) คณะท่ีปรึกษา/ผู เชี่ยวชาญ มีหน าที่  ใหขอ เสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเหตุการณสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่
ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นสมควร 
   (2) ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  มีหนาที่ ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตางๆ      
เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) สวนปฏิบัติการ มีหนาที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกปองทรัพยสิน เขาควบคุมสถานการณ ฟนฟูสูสภาวะปกติ คนหาและกูภัย กูชีพ รักษาพยาบาล การแพทย
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบรอย การจราจร ผจญเพลิง โครงสรางพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี สงกําลังบํารุง การขนสง อพยพ และบริหารจัดการผูเสียชีวิต  
   (4) สวนอํานวยการ มีหนาที่ ติดตามสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ           
แจงเตือนภัย รวบรวม ประสานขอมูล และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุนทรัพยากร 
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใชขอมูลที่ไดรับจากสวนปฏิบัติการเปนฐาน
ดําเนินการ พรอมทั้งใหการสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแกกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก/ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง     
ฝงตะวันตก ฯลฯ  
  (5)  สวนสนับสนุน มีหนาที่ ดังน้ี 
   (5.1)  ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุกๆ  ดานที่จําเปน  เพื่อใหการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  บริการสังคม  พลังงาน บริหารจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การฟนฟู  และงานชุมชน 
   (5.2)  ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณ  การเงินและการ
บัญชี  และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งน้ี การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 :  การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ผูเชี่ยวชาญดานการกูชีพกูภัย  
- ผูอํานวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
- ผูนําชุมชน  เชน ปราชญชาวบาน 
- ฯลฯ 
 

ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ 

๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-2 : (ตัวอยาง) การจัดบุคลากรประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน 
 
  ๔.๒  การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 
        เพื่อประโยชนในการจัดการสาธารณภัยในเขตพื้นที่ใหยุติโดยเร็ว  แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ.2558  กําหนดใหผูอํานวยการจังหวัดเปนผูออกประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพื้นที่ อปท.และอําเภอ)  และพื้นที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพื้นที่จังหวัด) 
ดังน้ัน  เมื่อผูอํานวยการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ ดังน้ี  
        (๑) ใหผูบริหารทอง ถ่ินขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินแหงพื้นที่ น้ันในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด 
และผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 
     (๒) ใหผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 

สวนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ 1 
- สํานักงานปลัด อบต. 
- กองชาง 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 
- กํานัน 
- ผูใหญบานหมูที่  4 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 

 
               

 
 
 

สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

- ปลัดอบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
- สํานักงานปลัดอบต.  
- ผูใหญบานหมูที่  3 
- สมาชิกสภา อบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ 2 
- กองคลงั 
- ผูใหญบานหมูที่  1 
- สมาชิกสภา  อบต.  
- อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 
- ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- สํานักงานปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ) 

- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลประชาสมัพันธรวม 



๓๓ 
 

     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูอํานวยการ
ทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาทีข่องรฐัหรอืหนวยงานของรฐัที่อยู   นอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของ
ตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใด จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่เขาดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางกอนแลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอื่นทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ใด ให
เปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินซึง่มีพื้นทีติ่ดตอหรอืใกลเคียงกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ัน ที่จะ
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
                      (๖) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว และให
นําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวของในการชวยเหลอืผูประสบภัย มุงประโยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิของประชาชนเปนลําดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณสาธารณภัยน้ันเกินขีดความสามารถและศักยภาพของทองถ่ินน้ันๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยน้ันๆ ได และผูอํานวยการทองถ่ินไดรบัการสนับสนุน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอเพื่อสัง่การให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตพื้นที่อําเภอใหการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว 
  ทั้งน้ี  แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  ปรากฏตามภาคผนวก ฐ 
   ๔.3  การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแลว หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนน้ันเปนภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และมีความจําเปนตองใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัย  แตมิไดมุงหมายที่จะชดใชความเสียหาย แกผูใด 
ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจงัหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ดําเนินการประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑและวิธีการ                  
ที่กระทรวงการคลังกําหนดตอไป โดยมี “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอเปนประธาน มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอหรือกิ่งอําเภอน้ันหน่ึงคนสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่รับผิดชอบ
และใหความชวยเหลือเสนอตอ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.)           
เพื่อประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตอไป ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูสํารวจความเสียหายจาก
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ที่รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เปน           
ผูตรวจสอบและกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากการสํารวจความเสียหายดังกลาวขางตน 
 ๔.4  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   4.4.1  หลักการปฏิบัติ 
      (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเจาหนาที่
เจาพนักงาน และอาสาสมัครตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ในพื้นที่ที่เกิดภัย กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
 



 
๓๔ 

 
      (2)  การเขาควบคุมสถานการณ คํานึงถึงหลักการ ดังน้ี 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เนนการคนหาผูรอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ นํ้าด่ืม อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผา ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ  ๒๔ - ๔๘  ชั่วโมง (1-2 วัน)  เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต และทรัพยสิน  สืบหาญาติ  จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว การรักษาพยาบาล  การจัดการศพ  อาหาร  
นํ้าด่ืม  ยารักษาโรค  เครื่องครัว 
       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ  ๔๘ - ๗๒  ชั่วโมง  (๒-๓ วัน)  เนนการคนหา
ผูรอดชีวิต  การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะหเบื้องตน เงินชดเชย การคนหา
ทรัพยสินและขอมูลการใหความชวยเหลือ ฯลฯ 
         (2.4)  การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ใหพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการคนหาระยะ  1 - 3  วันแรก โดยเนนการชวยเหลือชีวิตคนกอน     
ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพล
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง  ฯลฯ 
    ๔.4.2  การควบคุมสถานการณและการเผชิญเหตุ 
            องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ไดวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดข้ึนอยางเปนระบบ โดยกําหนดโครงสรางองคกร ขอมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 
และการใชแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
   (๑) การรับแจงเหตุและการรายงาน 
                                     ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งดานสถานการณสาธารณภัย 
ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ดานการใหความชวยเหลือ และดานอื่นๆ ที่จําเปน โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว โดยใหชุมชน/หมูบานสํารวจความเสียหายและความตองการเบื้องตนตามแบบ
รายงานเหตุดวนสาธารณภัย  แลวรายงานตอศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง            
ฝงตะวันตก 
   (๒) การประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(๒.๑) นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึน                     
(๒.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณเพิ่มเติมในเรื่องปจจัยความเสี่ยงที่ เพิ่มข้ึน การขอรับ          
การสนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔)  การจัดการขอมูล ใหหัวหนาทีมเปนผูนําในการสอบถามสํารวจขอมูล
สถานที่  สิ่งที่ เปนอันตรายตอนักกูภัย พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยูผูใหขอมูล และรายงานขอมูล           
ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ทราบ  มีการบรรยายสรุปใหลูกทีม
ทราบ กําหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบตางๆ ไดแก แกส ไฟฟา ประปา 
เปนตน  ซึ่งเปนอันตรายตอนักกูภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผูสั่งการตองเปนคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได การสั่ง
การตองชัดเจน ไมคลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหนาหนวยหรือผูควบคุมชุดปฏิบัติการตองรายงานตัว  
ตอผูอยูในเหตุการณ และตอผูบญัชาการเหตุการณ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งกอนการปฏิบัติและภายหลงัเสรจ็สิ้นภารกจิ 
 (๒.๖) การรวบรวมขอมูล ไดแก ปญหาอุปสรรคขอขัดของ สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแกไขและนําขอเสนอแนะมาวิเคราะห 
 



 
๓๕ 

 
         (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน   
      แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ  (Incident  Command) 
      องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  กําหนดโครงสรางองคกรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสรางของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก (การจัดการสาธารณภัยระดับ 1)  โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  มีอํานาจในการควบคุม  สั่งการ         
และบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่  หากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ลุกลามขยายเปนวงกวาง  ประชาชนไดรับผลกระทบจํานวน
มาก  และผูอํานวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพนัง
ฝงตะวันตก  เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง  (ระดับ 2)  ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ินองคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  จะรับขอสั่งการจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไป
ปฏิบัติ  โดยไดกําหนดรูปแบบองคกรปฏิบัติในระดับพื้นที่  ตามตามรางที่ 4 -1 
 

ตารางท่ี 4-1  :  รูปแบบองคกรปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
 

ระดับการจัดการ 
สาธารณภัย 

องคกรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกติ 

องคกรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิด          
สาธารณภัย) 

ผูบัญชาการ 
(ผูมีอํานาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ 1 
องคการบรหิารสวนตําบล

ปากพนังฝงตะวันตก 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

- ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทอง ถ่ิน 
โดย กอปภ.อปท. จัดต้ัง 
- ศูนยบัญชาการเหตุการณอําเภอ 
(ศบก.อ.)  โดย กอปภ.อ. จัดต้ัง 
 

ผูอํานวยการทองถ่ิน 
 

ผูอํานวยการอําเภอ 

 
     (๔) การคนหาและชวยชีวิต 
        - กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามไมใหผูที่ไมมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เขาพื้นที่ประสบภัย 
        - สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใชหนวย         
กูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พรอมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย 
        - กรณีมีสถานการณรุนแรง ควรจัดหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการกูภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

 

ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑ จัดต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถ่ิน (ตามขอ 4.1) สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 

๒ รับแจงเหตุและรายงานสถานการณ 
  จัดเตรียมเจาหนาที่ เพื่อรับแจงเหตุและรายงานสถานการณใหกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากพนังฝงตะวันตก และ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทราบเพื่อจะไดเสนอ    
ผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย และประกาศเขตพื้นที่ การใหความชวยเหลือฯ ตอไป            
จนกวาสถานการณสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 

๓ ออกสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ เพื่อวางแผน
รับมอืกับสถานการณภัย 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
กองชาง 
โทร.075370403 

๔ ประเมินสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะหและประเมินสถานการณการเกิดสาธารณภัยเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พื้นที่และ
ประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พื้นที่ในการรับภัย แนวโนมการเกิดภัยซ้ําข้ึนอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซอน เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโตและการแจงเตือนภัย 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง 
โทร.075370403 

๕  บริหารจดัการขอมลูขาวสารในภาวะฉุกเฉินอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนระบบ  สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 

๖ 
 
 

 แจงเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบขอมูลยืนยันความถูกตองของการเกิดสาธารณภัยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหลง กอนแจงเตือนผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ดําเนินการแจงเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียง 
โดยสื่อ ขายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว หอเตือนภัย โทรโขง เปนตน 
  (๓) ขอมูลการแจงเตือนภัยตองชัดเจน ทันเวลา ถูกตอง และเขาใจงาย    
บงบอกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ โดยตองแจงเตือนจนกวาสถานการณภัย 
จะสิ้นสุด 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 

 



ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

  
(๔) ในกรณีเกิดไฟฟาดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไมสามารถ
ใชได ใหใชสัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ได
มีการซกัซอมความเขาใจกบัประชาชนไวแลว เปนตน 

  

 

๗ 
 

อพยพผูประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และมีผูอยูอาศัยในพื้นที่น้ัน
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พรอมทั้งรายงานผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม ขอ ๔.๗ 
 

 

สวนปฏิบัติการ 
 

หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด , 
กองชาง 
โทร.075370403 

 

๘ 
 

กําหนดพ้ืนท่ีเตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เปนพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดต้ังข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ช่ัวคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ไดมาและพรอมใช เพื่อรอการสั่งใชทรัพยากร  
 

 

สวนปฏิบัติการ 
 

หนวยรับผิดชอบ/ 
กองคลงั 
โทร.075370403 

 

๙ 
 

ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งกําลังคน วัสดุอุปกณ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจ ใหพรอมใชตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อรอการสั่งใชเขาสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเขาพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พรอมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
พลังงาน เพื่อจัดการสาธารณภัย 
 

 

สวนสนับสนุน 
 

หนวยรับผิดชอบ/ 
กองชาง ,กองคลัง 
โทร.075370403 

๑๐ กําหนดและแบงโซนพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเปน.............โซน ประกอบดวย      
      โซนที่ ๑ ประกอบดวย หมู ๑  มีผูใหญบานหมู 1 รับผดิชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๒ ประกอบดวย หมู 2  มีผูใหญบานหมู 2 รับผดิชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๓ ประกอบดวย หมู 3  มีผูใหญบานหมู 3 รับผดิชอบพื้นที ่
      โซนที่ ๔ ประกอบดวย หมู 4  มีผูใหญบานหมู 4 รับผดิชอบพื้นที ่
หมายเหตุ : สามารถปรบัโซนพื้นที่ไดตามสถานการณและขนาดของพื้นที ่

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วเขาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
  สั่งใหหนวยกูชีพกูภัยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณไมใหลุกลามขยายตัวใหเจาหนาที่ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร
ตางๆ ที่มารวมปฏิบัติงานเขารายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการ
บรหิารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  กอนรับมอบภารกิจและพื้นที่
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ  อุปกรณในการเขาสนับสนุนจัดการ  
สาธารณภัย 
 

สวนปฏิบัติการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 



ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ใหความสําคัญในการคนหา
ผูรอดชีวิตเปนลําดับแรก ตอดวยการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑.๑) กําหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย หามมิใหผูที่ไมมีหนาที่
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิกําลังเขาปฏิบัติการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 
ดังน้ี 

         (๑.๒.๑) สั่งการใหหนวยกูชีพกูภัยที่มีศักยภาพเขาปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จําเปนในการกูชีพกูภัย เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตวเลี้ยงตามความจําเปนของ
สถานการณภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพื้นที่ใดเปนพื้นที่ วิกฤต ไมสามารถเขาพื้นที่     
โดยทางรถยนตหรือทางเรือได ใหประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร
จากหนวยงานทหารหรือตํารวจในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางเรงดวน 
                (๑.๒.๕) จัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราวแกผูประสบภัยที่บานเรือน
เสียหายอยางเรงดวนเปนลําดับแรก และจัดระเบียบศูนยพักพิงช่ัวคราว 
พรอมทั้งลงทะเบียนผูอพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมกําลังแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลใกลเคียง เขาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสรางพื้นฐานไดรับความเสียหายใหเรง
ซอมแซมเสนทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟา และประปา แลวแตกรณี   
ใหสามารถใชการไดหรือจัดทําระบบสํารองเพื่อใหชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงสาํเร็จ นํ้าด่ืม เครื่องยังชีพที่จําเปนใหแกประชาชนและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยใหเพียงพอและทั่วถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ใหความสําคัญใน
การคนหาผูรอดชีวิตและทรัพยสิน การสืบหาญาติ การจัดต้ังศูนยพักพิง
ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ขอมูลสถานการณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๒.๑) สํารวจความตองการของผูประสบภัยในเบื้องตน เพื่อกําหนด
มาตรการชวยเหลืออยางตอเน่ืองในชวงระหวางเกิดภัยและจัดทําบัญชี    
การชวยเหลือผูประสบภัย 
 
 

สวนปฏิบัติการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง 
โทร.075370403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

       
 
        (๒.๒) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ  
ที่จําเปนมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลสํารองใหเพียงพอ 
        (๒.๓) จัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อาหาร นํ้าด่ืม 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน มายังศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒ .๔) ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่ ได รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พรอมทั้งติดปายเตือน หรือวางแผนปดกั้นชองทางจราจร       
ใหประชาชนผูใชเสนทางทราบ จัดเจาหนาที่ตํารวจหรืออาสาสมัครอํานวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบรอยและจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนยพักพิงช่ัวคราว 
        (๒.๖) ต้ังศูนยขอมูลผูประสบภัย เพื่อรวบรวมและเปนแหลงขอมูล   
ในการติดตอประสานงานใหประชาชนสามารถสอบถามขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตได 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ใหความสําคัญ
กับการคนหาผูรอดชีวิตอยางตอเน่ืองจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง
แรก การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห
เบื้องตน อาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค เงินชดเชย การคนหาทรัพยสิน และ
ขอมูลการใหความชวยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
        (๓.๑) กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมากใหจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตูแชศพ) พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจชันสูตรเบื้องตน บันทึกขอมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ขอมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
        (๓.๒) การจัดหนวยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และใหบริการ
ทางการแพทย 
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณภัยอยางใกลชิด ตลอดจนประสาน 
การชวยเหลือ รับเรื่องราวรองทุกข ประสานรับขอมูลความเสียหายเบื้องตน 
ความตองการเบื้องตน 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ใหพิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ ช่ัวโมงแรก (๑ วัน) เปนลําดับแรกกอน    
การปฏิบัติการคนหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ช่ัวโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
คนหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ช่ัวโมง (๒ – ๓ วัน) ตามลําดับ โดยเนนการชวยเหลือ
ชีวิตคนกอน ตามดวยทรัพยสิน พรอมทั้งสนับสนุนการปฏิบั ติงานให
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนกําลังพลเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 



ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

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

สวนปฏิบัติการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 

๑๔ การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามขอ 4.๑๐  

สวนสนับสนุน หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 

๑๕ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 
สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและจัดสงปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 
อาหาร นํ้าด่ืม และเครื่องนุงหม เปนตน ไปยังพื้นที่ประสบภัย 

สวนสนับสนุน หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองคลงั 
โทร.075370403 
 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือในชวงขณะเกิดภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่สํารวจและจัดทําขอมูลความตองการของ
ผูประสบภัยในเบื้องตน และรายงานใหอําเภอเพื่อประกอบการรองขอการ
สนับสนุน และนําไปกําหนดเปนมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือ เชน 
ความชวยเหลือ ดานอาหาร นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน  
 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 

๑๗ จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Joint Information Center : JIC)  
ทําหนาที่ประสานขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับเหตุการณ สามารถเขาถึง
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับการกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจาย
ขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน และตอเน่ือง โดยให
เจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะเขามาอยูรวมกันใน ศูนยประสานขอมูล
รวม 
 

ศูนยขอมูล
ประชาสัมพันธ

รวม 

หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
โทร.075370403 
 

๑๘ -  กรณีมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก จัดใหมีการพิสูจนเอกลักษณบุคคลใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่การปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหรือ ตามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กําหนดใหมีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตูแชศพ) และการ
เคลื่อนยายศพ หรือนําศพไปตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงของอยางเปนระบบ 
 
 

สวนปฏิบัติการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 



ลําดับท่ี การปฏิบัติ 
สวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
(ระบุเบอรโทรศัพท) 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ยุติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงาน
สถานการณสาธารณภัยใหผูอํานวยการอําเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่ยุติลงแลว ใหดําเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ต้ังอยางปลอดภัย 
 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณสาธารณภัยยุติ เมื่อไดรับแจงขาวการยกเลิก
สถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนําชุมชนหรือกลุมผูนําอพยพรีบแจง
ผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพกลับไปสูที่อยูอาศัยตอไป โดยจัด
ระเบียบและลําดับกอนหลงัการอพยพกลบั พรอมทั้งประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
 

สวนปฏิบัติการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 

๒๑ หากสถานการณสาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ําซอน เกินขีดความสามารถของ อปท. ใหรองขอขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรืออําเภอใหประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง
ปากพนัง  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ องคการบริหารสวนตําบล
หูลอง  และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

สวนอํานวยการ หนวยรับผิดชอบ/ 
สํานักงานปลัด 
กองชาง , กองคลัง 
โทร.075370403 
 

   
    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   การเตรียมความพรอมดานระบบและเครื่องมือสื่อสาร  องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง        
ฝงตะวันตก  มอบหมายใหสํานักงานปลัด เปนผูกํากับดูแลระบบและเครื่องมือสื่อสาร  เพื่อใชสําหรับติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  สําหรับการประสานงาน             
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนกิจการอื่นๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ                  
โดยกําหนดใหสํานักงานปลัด เปนผูควบคุมดูแลการใชงานภายในองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
   ๔.5.๑ การปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดต้ังศูนยสื่อสารและจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอื่นๆ  ที่จําเปนใหใชงานไดตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง  ใหสามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกลาวกับหนวยงาน
อื่นไดตามปกติโดยเร็วอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     (๒)  ใชโครงขายสื่อสารทางโทรศัพท โทรสาร และวิทยุสื่อสารเปนหนวยงานหลัก 
      หนวยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก สํานักงานปลัด   
หมายเลขโทรศัพท  0 7537 0403  โทรสาร  0 7537 0403 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒ 

 
 
   ๔.5.๒ หนวยงานสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๓ : ผังสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 
 
 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลบานบนเนนิ 
โทรศัพท 0 7537 0575 

สายดวน ๑๖๖๙ 
 

 

 

กองอํานวยการปองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

ปากพนัง 
โทรศัพท  0 7551 7399  
             0 7551 7821  

 
กองอํานวยการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

      โทรศัพท/โทรสาร 075370403 
 

การประปาสวนภูมิภาค 
สาขา ปากพนัง 

โทรศัพท 0 7544 3112 
 

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองปากพนัง 

โทรศัพท 0 7551 7266 
โทรสาร 0 7551 7313 

สถานตีํารวจภูธรปากพนัง 
โทรศัพท 0 7551 7269 

0 7551 7277 

กองอํานวยการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 
 โทรศัพท 0 7535 8440 - 4 

 

การไฟฟาภูมิภาค 
สาขายอย ปากพนัง 

โทรศัพท 0 7533 3811 
            0 7551 7111 

 

 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อบต.คลองกระบือ 

โทรศัพท 0 7584 5215 



 
๔๓ 

 
  ๔.6  การประชาสมัพันธขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เปนระบบและกระบวนการกระจายขอมูลขาวสารที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน ให
สวนราชการและประชาชนไดรับรูและเขาใจสถานการณ โดยผานชองทางการสื่อสารที่กําหนดไว เชน โทรทัศน 
วิทยุ หอกระจายขาว ฯลฯ และวิธีอื่นๆ เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจในสถานการณที่ถูกตองและลดความต่ืน
ตระหนก โดยมอบใหฝายประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เปนหนวยงานหลัก 
ดําเนินการ ดังน้ี 
  ๔.6.๑  จัดต้ังศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม (Join Information Center : JIC)  เพื่อทําหนาที่ประสาน
ขอมูลขาวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเปนศูนยที่อยูใกลชิดกับ
เหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จึงเปนศูนยกลางของการติดตอสําหรับสื่อ
ขาวสารทุกประเภทที่ไดรับ การกลั่นกรอง และรับรองขอมูล เพื่อกระจายขอมูลขาวสารใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน และตอเน่ือง โดยใหเจาหนาที่ขอมูลขาวสารสาธารณะควรตองเขามาอยูรวมกันในศูนยประสาน
ขอมูลรวม 
  ๔.6.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลการเกิดภัยจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแจงเตือนภัย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนแจงเตือนภัยผานชองทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.6.๓ ดําเนินการแจงเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ขางเคียงโดยสื่อ  
ขายการสื่อสาร  เครื่องมืออุปกรณการเตือนภัยที่มีอยูของชุมชน  เชน  วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว  หอเตือนภัย  
โทรโขง  เปนตน 
  4.6.4 ขอมูลการแจงเตือนภัยน้ันตองชัดเจน  ทันเวลา  ถูกตอง  และเขาใจงาย  เปนขอมูลที่
บอกถึงอันตรายที่กําลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน  อันไดแก  ลักษณะ  ขนาด  จุดที่เกิดภัย  รัศมีความเสียหาย
ตามพื้นที่การปกครอง  ชวงเวลา  ระยะเวลา  ภัยจะรุนแรงย่ิงข้ึนหรือไม  และประชาชนตองปฏิบัติอยางไร  หรือ
ตองมีการอพยพหรือไม  รวมทั้งวิธีการแจงเหตุ  หมายเลขโทรศัพท  และการสื่อสารอื่นๆ  โดยแจงเตือนภัย
จนกวาสถานการณภัยจะสิ้นสุด 
  ๔.6.5 จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลเทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินการของ  
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  บัญชาการเหตุการณแกสื่อมวลชน และ
ประชาชน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น ขอมูล ขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยหรือ
จากการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
  ๔.6.6 กรณีที่มีขาวเชิงลบ ใหฝายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก
แจงขอมูลขาวสาร และช้ีแจงขอเท็จจริงใหสาธารณชนทราบ 
  4.6.7 ในกรณีเกิดไฟฟาดับ  การสื่อสาร  เครื่องมือ  สัญญาณเตือนภัยไมสามารถใชไดใหใช
สัญลักษณการเตือนภัย เชน ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอื่นที่ไดมีการซักซอมความเขาใจกับประชาชนไวแลว 

  ๔.7 การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยูในเขตพื้นที่น้ัน จะเปน
อันตราย ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐         
(ผูบัญชาการ ผูอํานวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมาย) มีอํานาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่น้ันออกไปจาก
พื้นที่อยางเปนระเบียบ ทั้งน้ี ใหดําเนินการอพยพไมตํ่ากวา ๑๒  ช่ัวโมงกอนเกิดสาธารณภัย และจัดใหมีกําลัง
เจาหนาที่เขารักษาความสงบเรียบรอย เพื่อปองกันทรัพยสินของประชาชน ใหผูนําชุมชนและหนวยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 



๔๔ 
 

   ๔.7.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย  โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก
ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน เปนผูชวย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมูบาน กําหนดใหผูใหญบานแตละหมูบานควบคุม 
กํากับ ดูแล การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคําสั่งของผูอํานวยการทองถ่ิน โดยมีสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/ผูรับผิดชอบงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนผูชวย ทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติตองประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินเบอรโทรศัพท 0 7537 0403 
  ๔.7.๒ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแจงเตือน ประชาชนตองปฏิบัติตามขอสั่งการของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน โดยเตรียมตัวไวใหพรอมสําหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปาที่มีของมีคา เงินสด เอกสารสําคัญ ของใช
จําเปนสวนตัว ยารักษาโรค อาหาร นํ้าด่ืม เทาที่จําเปน รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวใหอยูในความสงบ 
กอนออกจากบานเรือนใหนํากระเปาที่จัดเตรียมไวติดตัวไป ปดบานเรือนใหมิดชิดที่สุดเทาที่จะทําได และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจําชุมชนโดยเร็ว 
  ๔.7.๓ หนวยอพยพ ตองศึกษาเสนทางที่จะเขาสูพื้นที่เปาหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนหรือ
ผูนําหมูบานทุกระยะ ประชาสัมพันธใหคําแนะนําในข้ันตอนการอพยพตอผูอพยพ พรอมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับความเรงดวน เชน ผูปวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง และดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กําหนดไว 
  4.7.4 จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย  ดังน้ี 
       (1)  ทําความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
          (๒)  จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  เชน  ไฟฟา  นํ้าประปา  เปนตน 
          (3)  จัดใหมีการลงทะเบียนผูอพยพ  เพื่อตรวจสอบจํานวนผูอพยพที่ยังติดคางอยูภายใน
พื้นที่เสี่ยงภัย  โดยมีการจัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนไวลวงหนา 
       (4)  จัดพื้นที่อพยพใหเปนสัดสวนแตละครอบครัว  หรือแตละชุมชน 
       (5)  จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย  โดยอาจขอกําลังจากผูอพยพ 
  ๔.7.5 จัดเจาหนาที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบานเรือนของผูอพยพ และควรประสาน
เจาหนาที่ตํารวจในทองที่เพื่อจัดสงกําลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบานเรือนผูอพยพเปนระยะ 
แตถาสถานการณลอแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหนาที่โดยเด็ดขาด แตถาสามารถออกปฏิบัติภารกิจได
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแลวควรนําขอมูลกลับมารายงานใหผูอพยพทราบโดยทันที เพื่อปองกันมิใหผูอพยพเกิด
ความกังวลตอความปลอดภัยในทรัพยสินของตน 
  ๔.7.6 จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูอพยพ  ใหหนวยงานอพยพอํานวยความสะดวกดาน
ปจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ บริการอาหารและนํ้าด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ 
จัดเปนสัดสวนบริเวณปรุงอาหาร  จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  จัดระบบการรับของบริจาคอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม 
  ๔.7.7 รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ืองจากสื่อ 
ทุกชองทางรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลขาวสารดังกลาวแจงใหผูอพยพทราบทุกระยะ เพื่อให       
ผูอพยพคลายความวิตกกังวล 
 



 
๔๕ 

 
 4.8  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  (Damage  
and  Need  Assessment  :  DANA) 
  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  
จะประเมินความเสียหายและความตองการชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย  โดยวิเคราะหผลกระทบจากความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย  มีหลักการปฏิบัติ  ดังน้ี 
  4.8.1  การประเมินแบบรวดเร็ว  (rapid  assessment)  จะกระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ
สาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยมากภายในสัปดาหแรกของการเกิดภัย  เปนการประเมินแบบคราว ๆเพื่อรวบรวมขอมูล
ความตองการ  สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย  และทรัพยากรที่จะเปนทุกๆ ดาน  ทั้งผูประสบภัย  โครงสราง
พื้นฐาน  สิ่งแวดลอม  ลําดับความสําคัญกอน – หลัง  การใหความชวยเหลือเบื้องตนเพื่อใหทันตอความตองการ
ในภาวะฉุกเฉิน 
         4.8.2  การประเมินแบบละเอียด  (detailed  assessment)  จะดําเนินการทันทีเมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง  หรืออยางนอยภายใน  2  สัปดาห  หลังจากเกิดสาธารณภัย  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูกับการเขาถึงพื้นที่
ประสบภัย  เปนการระบุมูลคาความเสียหายทางกายภาพ  โครงสรางทางสังคม  ประมาณการดานการเงิน  และ
วัสดุอุปกรณ  ที่จะตองใชในการใหความชวยเหลือและความตอเน่ือง  ทั้งน ี้  จําเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญในแตละ
สาขาดําเนินการประเมินความเสียหายและความตองการในแตละดาน 
  เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความตองการความชวยเหลือแลว  ใหนําขอมูลที่ไดมาทํา
การวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเองและจัดทํารายงานสรุป
เสนอผูอํานวยการทองถ่ินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับ
ความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก  เชน  ความชวยเหลือดานอาหาร  นํ้าด่ืม               
การรักษาพยาบาล  สุขอนามัยและการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ความชวยเหลือดานสุขภาวะ  ที่พักพิง  อุปกรณยังชีพ  
เปนตน 
  ทั้งน้ี  ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ  
(Damage  nad  Need  Assessment  :  DANA)  ตามภาคผนวก  ด  (ตัวอยาง  แบบประเมินภัยพิบัติข้ันตน
ระยะที่  ๑  (Initial  Disaster  Assessment  Form) 
 ๔.๙  การรับ-จายสิ่งของบริจาค 
  หากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนัง            
ฝงตะวันตก  พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองจัดใหมีการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิน  เพื่อชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยใหดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ  ดังตอไปน้ี 
  (๑)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับบริจาคและการใหความชวยเหลือผูประสบ           
สาธารณภัย  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
  (2)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2544 
  (3)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ   
พ.ศ.2526  
  (๔)  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใชของศูนยรับ
บริจาคเพื่อการสงเคราะหผูเดือดรอน  พ.ศ.2547 
  โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จายสิ่งของบริจาค  ดังน้ี 
  4.9.1  จัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 
 



๔๖ 
 

  4.9.2  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค  รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค  และวิธี
แจกจายเงินและสิ่งของบริจาค  เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูประสบสาธารณภัยอยาง
เสมอภาค 
  4.9.3  จัดทําบัญชีการรับ-จาย  สิ่งของบริจาคไวเปนหลักฐาน  เพื่อควบคุมระบบขอมูลในการ
บริหารจัดการสิ่งของบริจาคอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
   กรณีที่บุคคล  หนวยงาน  หรือองคกรใดจัดต้ังศูนยรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย  โดยที่บุคคล  หนวยงาน  หรือองคกรน้ันไมไดรับมอบภารกิจใดๆ  จากกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ใหรับผิดชอบคาใชจายในการขนยายและสง
มอบสิ่งของบริจาคเอง 

   ๔.10 การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
  การชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิงช่ัวคราวในระยะตน และระยะกลางใหไดผลดี 
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ไดแก 
  (๑) การดูแลดานความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการดานสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเปนอยู ใหมีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปองกันโรคใหเปนไปอยางทั่วถึง 
  (๔) การมกีิจกรรมฟนฟสูุขภาพจิตรวมกันเพื่อทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุมเปนแหลงเดียวกันเพื่อติดตอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ขอพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ังของศูนยพักพิงช่ัวคราว  มีปจจัยในการพิจารณา  ดังน้ี 

ตารางท่ี  4-3  :  ขอพิจารณาในการเลือกสถานท่ีต้ังของศูนยพักพิงชั่วคราว 

ประเด็น ขอพิจารณาสาํหรับทําเลท่ีต้ัง 

ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะน้ัน  ไมวาจะเปนความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนตอผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราว 

การเขาถึง - งายตอการเขาถึงเพื่อใหความชวยเหลือในชวงวิกฤต 

- คํานึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ  (เชน  รถอาจจะเขาไปไมไดในหนาฝน) 

สาธารณูปโภค - ความเปนไปไดในการใชโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยูเดิม  ทั้งการประปา  สุขาภิบาล  
และการจัดการขยะ 

- ระบบไฟฟาเปนสิ่งสําคัญทีสุ่ด  เน่ืองจากระบบนํ้าและสุขาภิบาล  ยังสามารถหาทางเลือกอื่น 

ที่ไมพึงพาโครงสรางพื้นฐานของเมืองได 

ปจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง  อาจเกิดปจจัยดึงดูดใหมีการยายเขาศูนยพักพิงช่ัวคราวโดยไมจําเปน 

อาชีพ - การเขาถึงตลาดในทองถ่ิน 

- การเขาถึงที่ทํางาน 

- ทางเลือกและการเขาถึงระบบขนสง 



 

๔๗ 

 

 

สวัสดิการข้ันพื้นฐาน - ตองมีการบริการดานการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการสํารวจ  และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่ 

เอกลักษณทางวัฒนธรรม - ผูอาศัยในศูนยอพยพช่ัวคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมและศาสนา 

ในศูนยพักพิงช่ัวคราว 

- ตรวจสอบทัศนคติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ  ตอกลุมผูอยูอาศัยใน 

ศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 

 ใหสวนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ของสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนยพักพิงช่ัวคราว  และประสานงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุน
ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ  ระบบสื่อสาร  ระบบสาธารณูปโภค  รวมทั้งประสานงานกับกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนยพักพิงช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔-๔ : โครงสรางศูนยพักพิงชั่วคราวองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 
  ๔.๑1 การยกเลิกสถานการณสาธารณภัย 
       (๑) ใหติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณสาธารณภัยอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลจากทุกแหลงจนแนใจ และมีการยืนยันความชัดเจนวาสถานการณคลี่คลายกลับสู  
ภาวะปกติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินรายงานขอมูลใหผูอํานวยการอําเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ  
สาธารณภัยในพื้นที่ 
       (๒) เมื่อไดรับการยืนยันอยางชัดเจนจากผูอํานวยการทองถ่ิน ใหประกาศยุติสถานการณ
วาสาธารณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ใหแจงขอมูลดังกลาวใหผูอพยพทราบเพื่อเตรียมพรอมในการอพยพกลับสูพื้นที่
อาศัยของตนเองตอไป 
 

หัวหนา/ผูจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว 
(กํานัน / ผูใหญบาน / ประธานชุมชน) 

ฝายอํานวยการรวม 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน ประสานงาน / 
ประชาสัมพันธ / รักษาความสงบเรียบรอย) 

ฝายปฏิบัติการ 
(หัวหนาฝายแตละฝาย เชน บรรเทาทุกข 
/ ฟนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนาท่ี 
๑. อํานวยการและบริหารจัดการตางๆ เชน 
จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย  
พักพิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เปนตน 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนยพักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนใหเปนระเบียบและเปนระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ  เครื่องใชที่
จําเปนแกการดํารงชีวิตขณะที่อาศัยอยูใน
ศูนยพักพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 
๕. จัดพาหนะในการขนสง เชน ส่ิงของ 
ผู ป ว ย ใ น ก ร ณี มี ผู เ จ็ บ ป ว ย ต อ ง ไ ป ส ง
โรงพยาบาล เปนตน 
๖. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ /  
ผที่เก่ียวของ 

บทบาทหนาท่ี 
๑. บรรเทาทุกขเบื้องตนดานปจจัยส่ี คือ 
ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค 
๒. ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยใหแก 
ผูประสบภัยในชุมชน/หมูบาน 
๓. ประสานกับผูประสบภัยที่ตองการ
ความชวยเหลือ 



 
๔๙ 

 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของ  องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง  
ฝงตะวันตก ใหสงมอบภารกิจที่ตองดําเนินการตอใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหนวยงานน้ันตอไป 
เพื่อความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑2  การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนไดรับแจงขาวการยกเลิกสถานการณสาธารณภัยอยางชัดเจน ใหผูนํา
ชุมชนหรือผูนํากลุมอพยพรีบแจงผูอพยพเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการอพยพกลับและรอรับการแจง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและลําดับกอนหลังของการอพยพกลับอยางเปนระบบไปสูพื้นที่อาศัยของ
ตนเอง พรอมทั้งประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
   ๔.๑3  การอพยพสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  แบงประเภท
ของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะอพยพมาอยูในพื้นที่ปลอดภัยตามลําดับและความจําเปน
เรงดวน พรอมทั้งกําหนดพื้นที่รองรับการอพยพสวนราชการ ครอบครัวสวนราชการ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไวลวงหนา โดยการดําเนินการอพยพใหเปนไปตามแผนอพยพสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริการ
ประชาชนไดตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             
  ๔.๑4  การรองขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
          ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ.2550  มีมาตราที่
เกี่ยวของกับการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  ดังน้ี 
       มาตรา  21  เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงพื้นที่ใด ใหผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันมีหนาที่เขาดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  และแจงใหผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ันและผูอํานวยการ
จังหวัดทราบทันที 
       ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง  ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปน้ี 
    (4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย  
    มาตรา  ๒๓  ระบุวา  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พื้นที่ใดใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
พื้นที่น้ันจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1  เปนระดับ 2 
    หากสถานการณสาธารณภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและลุกลามตอเน่ืองยากตอการรับมือ
ใหผูอํานวยการทองถ่ินแจงกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.)  และกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัด  (กอปภ.จ.)  เพื่อรองขอใหยกระดับการจัดการสาธารณภัย
เปนระดับ 2  โดยใชเกณฑหรือเงื่อนไขดังตอไปน้ีประกอบการพิจารณา 
       1.15.1  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและความเสียหาย 
       1.15.2  จํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  หรือผูที่ไดรับผลกระทบ 
    1.15.3  สถานการณของภัยมีความรุนแร  หรืออาจมีสถานการณแทรกซอน  มีการ
ขยายตัวของภัยออก-ป 
    1.15.4  ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เชน  กําลังคน  เครื่องมือ  อุปกรณ  
ยานพาหนะ  และอุปกรณพิเศษตางๆ 
 



 
๕๐ 

 
 
    1.15.5  ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการ
ทองถ่ิน 
       ทั้งน้ี  ใหใชเกณฑเงื่อนไขทางดานพื้นที่/ประชากร/ความซับซอน/ศักยภาพดาน
ทรัพยากร  และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผูอํานวยการอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายอยางประกอบกนัเปน
เกณฑในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1  เปนระดับ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟนฟ)ู เปนการดําเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือไดผานพนไปแลว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเปนอยูของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  
(Build Back Better and Safer) เปนไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการนําเอาปจจัยตางๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขามาชวย
ในการฟนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (Reconstruction) และการฟนสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการสําคัญของการฟนฟู ไดแก 

  การชวยเหลือผูประสบภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหการดํารงชีวิตกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยไมจําเปนตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว 

  ผูประสบภัยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     
มีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ที่จะดําเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงตอภัยในการฟนคืนสภาพและการสรางใหมเสมอ เพื่อไมให
งบประมาณตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนจากการเกิดสาธารณภัยครั้งตอไป 

 
 

แผนภาพท่ี ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสูการสรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 
   

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 



๕๒ 

 

 ในอดีตที่ผานมา  ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนอง
ตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย  การปองกันและลดผลกระทบ           
การเตรียมความพรอม  การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน  (การเผชิญเหตุ)  และจัดการหลังเกิดภัย  (การฟนฟู)  
ซึ่งสถานการณสาธารณภัยในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  ดังน้ันจึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรในการจัดการสาธารณภัย  โดยจากการจัดการสาธารณภัย  (Disaster  Management : DM)        
มาเปนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  (Disaster  Risk  Management  :  DRM)  ใหความสําคัญกับ
การปองกันและลดผลกระทบ  การเตรียมความพรอม  ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  (Disaster  
Risk  Reduction  :  DRR)  เพิ่มมากข้ึน  เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ          
ของรัฐ  การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะชวยลดปจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคม
ในการเผชิญเหตุการณสาธารณภัยแลว  ยังจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาในดานตางๆ  ใหมีความตอเน่ืองอีกดวย  
เนนการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิมเพื่อใหเกิดความย่ังยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสูการ
สรางใหมใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม  ตามแผนภาพที่ 5-1 

  ๕.๑  การดําเนินการหลังเกิดภัย   
         กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง                

ฝงตะวันตก  สํารวจความตองการของผูประสบภัยและความเสยีหายเบื้องตนภายในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับ
ครัวเรือน โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห
ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง ความตองการความชวยเหลือ
เพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก เชน ความชวยเหลือดานอาหาร นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล การสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการฟนฟูและกําหนด
กรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน สํารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชนตางๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนขอมูลในการ
ฟนฟูและกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก สํารวจประเมินความจําเปนใน
การฟนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย  ดังน้ี 
         (๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การชวยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความออนแอ 
หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
         ๕.๑.๓ สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย    
ควรสํารวจขอมูลดังตอไปน้ี 
         (๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย เชน ดานอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลอมการประกอบอาชีพ และองคความรู (การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมีครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเปนพิเศษ 
         (๒) ขอมูลการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย เชน ที่อยูอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งกอสรางตางๆ การชลประทาน การขนสง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เปนตน 
 



๕๓ 
 

         ๕.๑.๔ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล           
ปากพนังฝงตะวันตก  จัดต้ังคณะทํางานประสานกับชุมชน/หมูบาน ใหตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย 
การใหความชวยเหลือ  และความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ดําเนินการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่เสียหายในเบื้องตน โดยงบประมาณที่อยูใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถใหขอรบัการสนับสนุนจากงบกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟนฟูไปยัง             
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟนฟู 
ซอมแซม และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหาย (คณะกรรมการใหความชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ จะตองมีความเช่ือมโยงกับ
การตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชน อายุ 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ และผูพิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒  การฟนฟู   
        มีแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี 
        ๑.  แจงใหชุมชนและหมูบาน  สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค  และ          

สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ  จนถึงระดับครัวเรือน  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการสํารวจความเสียหาย  เพื่อเปน
ขอมูลในการฟนฟู  และกําหนดกรอบแนวทางในการสรางคืนใหมไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ 

         2. องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  สํารวจประเมินความจําเปนในการ
ฟนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังน้ี 

     (2.๑) ขอมูลพื้นฐานดานชุมชน เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
    (2.๒) ขอมูลดานความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การชวยเหลือจากภายนอก 
    (2.๓) ขอมูลการวิเคราะหความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความออนแอ    

หรือความลอแหลมตอสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
  3. สํารวจและประเมินความจําเปนในการฟนฟูภายหลังเหตุการณสาธารณภัย ดังน้ี 
    (3.๑) ขอมูลการฟนฟูผูประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแตละดาน เชน ดาน

อาหาร การเงิน สิ่งของ เครื่องใช ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ และองค
ความรู   การชวยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เปนตน โดยใหคํานึงถึงการฟนฟูกลุมเปราะบาง (กลุมเด็ก สตรีมี
ครรภ คนชรา ผูปวย และผูพิการ) ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยเปนพิเศษ 

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

  4. องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก จัดทีมประเมินความเสียหายและ
ความตองการความชวยเหลือ  โดยประสานกับอําเภอปากพนัง  และจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหตรวจสอบ
รายละเอียดความเสียหาย การใหความชวยเหลือและความตองการเบื้องตนของผูประสบภัยโดยเร็ว 

  5. ประสานการปฏิบัติกับอําเภอ ใหประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอําภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเรงสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพื่อพิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผล    

 
 



 
๕๔ 

 
 

การสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตอคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

6. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ 
ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี 

7. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจําเปนในเบื้องตน ใหผูอํานวยการอําเภอ 
ผู อํ านวยการจั งห วัด ผู อํ านวยการกลาง ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามลําดับ 

๕.2.1  การฟนฟูระยะสั้น 
         เปนการฟนฟูดานสมรรถภาพทางกายภาพใหแกผูประสบภัย  เชน  การตรวจ

รักษา  ปองกันควบคุมโรค  และการฟนฟูความแข็งแรงทางรางกาย  เปนตน  รวมถึงการฟนฟูดานสภาพจิตใจและ
จิตสังคมของผูไดรบัผลกระทบ  ตลอดจนการกระตุนและชวยเหลือใหเกดิการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาม
ความจําเปน  โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานบนเนิน  เปนหนวยงานหลัก  และมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

         (๑.๑) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
       - แจงใหชุมชน/หมูบาน สํารวจตรวจสอบขอมูลผูประสบภัยและความ

เสียหาย เพื่อใหความชวยเหลือตางๆ ตรงกับขอเท็จจริงตลอดจนสงผูประสบภัยกลับภูมิลําเนา 
       - ใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคกรภาคเอกชน

ในการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการ
สงเคราะหผูประสบภัย 

       - ใหชุมชน/หมูบาน จัดทําบัญชีรายช่ือผูประสบภัยและทรัพยสิน         
ที่เสียหายไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปน
หลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

        - จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเน่ืองจนกวาจะหาย
กลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัย   ในกรณีที่
ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย 

       - ใหการสงเคราะหแกครอบครัวของผูที่ประสบภัยอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเปนหัวหนาครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได     
โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรของผูประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพใหแก
บุคคลในครอบครัว 

       - เลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก เชน ดูแล
เด็กกําพรา นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุที่ประสบภัย 

 (๑.๒) การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว 
 (๑.๓) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหคืนสู

สภาพปกติโดยเร็ว 
 (๑.๔) รายงานขาวและประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชนใหทราบ

สถานการณเปนระยะๆ 
 



๕๕ 
 
       (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย 
   เปนการบูรณะที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ไดรับความเสยีหายจาก

เหตุการณสาธารณภัยใหกลับสู สภาพที่ สามารถใชงานได  ทั้ ง น้ี ควรใหความสําคัญกับการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตามความเหมาะสมกับสถานการณและการใชงาน หากการบูรณะ
โครงสรางและสิ่งกอสรางหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองฟนฟูใหดีกวาเดิม อาจตองใช
เวลาและงบประมาณในการฟนฟู ควรกําหนดแผนงานไวในการฟนฟูระยะยาวตอไป และการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มตนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

   (๒.๑) ทําความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน ในพื้นที่
ประสบภัย และขนยายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ที่เกิดเหตุ 
ดําเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัย  ปรับสภาพภูมิทัศน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง
ฝงตะวันตก  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการที่
ไดรับความเสียหาย ดังน้ี 

           - ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม 
    ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1  และแขวง

ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 
           - ระบบไฟฟา 
    ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช  

และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   (๒.๔) ใหรื้อถอนซากปรักหักพัง และซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสราง

พื้นฐานและอาคารบานเรือนของผูประสบภัย เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
   (๒.๕) ซอมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 

สถานที่ราชการ สถานที่ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 
   (๒.๖) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     

ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน 
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักชลประทานที่ ๑๕  โครงการ
ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช  องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และหนวยงานอื่นๆ          
ที่เกี่ยวของ 

๕.2.2 การฟนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟนฟูระยะกลางเปนการดําเนินการตอเน่ืองโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟนฟู หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตข้ึนใหม การฟนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

           - การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ประปา 
ไฟฟา ระบบโทรคมนาคม เปนตน 

           - การฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
 
 



๕๖ 
 
 

               ใหกองคลังขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก เปนหนวย
หลักในการฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชน  ไดแก  
หอการคา  สภาอุตสาหกรรม  สมาคมทองเที่ยว  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย
ขององคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

        (๒) สําหรับการฟนฟูระยะยาว เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากระยะกลาง    
ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุงเนนการกลับสูสภาวะปกติ หรือใหดี
ย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทําการสํารวจและจัดทําแผนโครงการ เพี่อวางแผนการฟนฟูพื้นที่เกิดภัย 
ใหสามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

          - ใหสํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เปน
หนวยหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหมีความพรอมรับมือและฟนกลับอยางรวดเร็ว เปนการดําเนินงานฟนฟู
ที่ตอเน่ืองจากการบรรเทาภัยที่เกิดข้ึน  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟนฟู การระบุและ
ติดตามการแกไขความขัดแยงและการลดความแตกตาง การประยุกตใชหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนในการ
วางแผน และการกําหนดการประสานความตองการที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ 

            - ใหมีการบูรณะและการกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความ
เสียหายใหมหรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับ 
โดยชุมชนมีสวนในการเสริมสรางความถาวรย่ังยืนและความตานทานตอสาธารณภัยของที่อยูอาศัย ทั้งน้ี           
การฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยใหผูประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อปองกันและ
ลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก 

            - ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและทรัพยสินทาง
ประวัติศาสตรในการดําเนินงานตอบโตและฟนฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณ ให
กลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาหรือปลอดภัยกวาเดิม  

๕.๒.๓ การฟนฟูดานตางๆ 
       (๑) ดานสุขภาพและการบริการสังคม 

        เปนการเสริมสรางความพรอมที่จะรับมือและการฟนกลับสูภาวะปกติไดอยาง
รวดเร็วของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ในการบริการดานสุขภาพและการบริการดาน
สังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย  ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทาง
การแพทย โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานบนเนิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

       (๒) ดานท่ีอยูอาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและกอสรางที่อยูอาศัยที่ถูกทําลายและไดรับความเสียหายใหม

หรือพัฒนาที่อยูอาศัยถาวร เพื่อเปนทางเลือกใหมในการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยที่จะรองรับความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟนฟูที่อยูอาศัยมุงที่จะแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานน้ันๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ไดรับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ เชน งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หนวยงานนอก ภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ หรืองบกลาง 

 
 



 
๕๗ 

 
 

       (๓) ดานสิ่งแวดลอม 
               (๓.๑) ขนยายขยะมูลฝอย แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปนพิษ 

   (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทรัพยสินทางประวัติศาสตร อนุรักษ บูรณะและปฏิสังขรณใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมตามที่ชุมชนรองขอ 

           (๓.๓) ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนเครือขายใหสนับสนุนแผนงานและภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ที่กําหนดวิธีการที่
จะใชทรัพยากรและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของชุมชนและเพียงพอ 

 



 

บทท่ี ๖ 
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไปสูการปฏิบัติ 

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไปสูการปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคการบริหารสวนตําบล   

ปากพนังฝงตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖2   ไดจัดทําข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘  และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘      
มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน และการสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง  จากสาธารณภัย ซึ่งการจะดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงคตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/
อาสาสมัคร และองคการสาธารณกุศล และตองเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.
2550  ที่บัญญัติไวใน 

        มาตรา  20  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่น้ันเปนผูรับผิดชอบใน
ฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 

        เพื่อใหแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
ปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ.2562  ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลและเปนรูปธรรม  โดยกําหนดผลการดําเนินงาน
ของแตละภาคสวนซึ่งเปนตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พ.ศ.2562  ไปสูการปฏิบัติ  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนัง         
ฝงตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖2 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน  ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสรางความ
ตระหนักใหกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ทองถ่ินไดรับรู 
รับทราบ เขาใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณภัย และสราง
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดใหมีการประชุมกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก อยางนอยทุก ๒ เดือน 
อยางตอเน่ือง เพื่อใชเปนกลไกและเวทีในการบูรณาการการทํางานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ต้ังแตภารกิจดานการปองกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพรอม การรวมวิเคราะหประเมินความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 



ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
๓ 

 
มีสวนรวมกับอําเภอปากพนัง  และจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางตอเน่ือง 
เพื่อเช่ือมการทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินการกิจกรรม เชน รวมสํารวจประเมินวิเคราะห    
พื้นที่เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภัย เปนตน 
 
 
 

 
- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- สนง.ปภ.จว. 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย ปภ. เขต ๑๑
สุราษฎรธานี 

 
๔ 

 
การจัดทําแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปาก
พนังฝงตะวันตก  การรวมฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตางๆ เพื่อทดสอบและฝก
ความชํานาญรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 
- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- สนง.ปภ.จว. 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย ปภ. เขต ๑๑
สุ ร า ษ ฎ ร ธ า นี         
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

 
๕ 

 
จัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
ภารกิจ เชน งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใชรถใชถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องคกรสาธารณกุศล    
โดยใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 
- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

 
๖ 

 
พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุงเนน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในภาพรวมอยางมี
สวนรวมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอม
แหงชาติ ประกอบกับใหมีความเช่ือมโยงและสงผลตอทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เปน
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป 

 
- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- ห น ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 
 



ลําดับท่ี การดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๗ ใหความรูแกภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ    
สรางองคความรูเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ 

- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- สพป.
นครศรีธรรมราช 
- สพม.
นครศรีธรรมราช 
 

๘ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมูบาน เพื่อเปนกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ใหมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบติัการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 
 

- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ         
ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ การกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูอํานวยการจังหวัดเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการกลางและ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบเปนประจําทุกป รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการนําแผนปฏิบั ติการในการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ไปสูการปฏิบัติ 
ในชวงกลางแผนและปลายแผน พรอมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.ปากพนังฝ ง
ตะวันตก 
- ส น ง . ป ภ . จ . 
นครศรีธรรมราช 
- ศูนย ปภ. เขต ๑๑  
สุราษฎรธานี 
- สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 
๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ภารกิจและหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณทในการพิเคราะหวาสถานการณที่ตรวจสอบวัดไดน้ัน
บรรลุหรือไมบรรลเุมื่อเทียบกับเกณทหรอืดัชนีที่กําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยให
ทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึง
เปาหมายที่กําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จ
และความลมเหลวดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หนวยงานและภาคีเครือขายดําเนินการติดตามและประเมินผล 
        ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

ปากพนังฝงตะวันตก  เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสู
การปฏิบัติ โดยใหจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปาหมายการจัดการ          
สาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน  และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลใหผูอํานวยการ
อําเภอเพื่อรายงานผลตอไปยังผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลางและผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ         
เพื่อนําไปสูการปรับปรุง  แนวทางการดําเนินงานตอไป 

 

กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสรางความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากพนังฝงตะวันตก  แนวทางการผลักดันประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย แลวกําหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหลงขอมูล เพื่อประกอบการวิเคราะหประเมินผลใหสะทอนกระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ 

รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการติดตามและประเมินผล ไดแก (๑) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอ่ืนๆ รวมทั้งควรกําหนดเปาหมายและพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและ (๒) ขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลตามหลักการที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากพนัง 
ฝงตะวันตก กําหนดขึ้นมา 

จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวม และขอเสนอแนะ 

นําเสนอรายงานสรุปผลใหผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมินเสนอใหผูอํานวยการทองถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสูแผนพัฒนาทองถิ่น  



๖๒ 
 

        การจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการ
จัดการสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู
มาตรฐานตามหลักสากล  ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ตอไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เปนกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู และการคนหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

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

       (๑)  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานดานการศึกษา คนควา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนา
และประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก ให
เหมาะสม 

       (๒)  ศึกษาบทเรียนของเหตุการณสาธารณภัยสําคัญที่ผานมาของ องคการบริหารสวน
ตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เพื่อใหทราบขอมูลขอเท็จจริงสําหรับไปประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยง        
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

       (๓) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งสําคัญที่ผานมา
ของ องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องคการบริหาร
สวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

       พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550  มาตรา  44  กําหนดวาใน
กรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารรณภัยที่ไดกําหนดไวในแผนตางๆ  ตาม
พระราชบัญญัติน้ีเปลี่ยนแปลงไป  หรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว  ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยูในความรับผิดชอบ 

       ดังน้ัน  หากองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  ไดดําเนินการตาม
กระบวนการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล     
ปากพนังฝงตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖2 และไดมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน หรือมีสถานการณสาธารณ
ภัยที่ไมไดกําหนดไวในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา  พบขอบกพรอง  หรือมีนวัตกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม  ใหองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันตก  พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปากพนัง           
ฝงตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖2 ไดตามความเหมาะสมทุกป   
 

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