
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
................................................................. 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๒  และได้จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือและเป็นศูนย์อ านวยการในการจัดการสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่   

  ดังนั้นเพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตาม
ข้อก าหนด  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑      
มาตรา ๑๕  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗ (๔)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ     
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๒๙)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติดังกล่าว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



บทน า 
   
   ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว 
พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ท าให้
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น  โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นและมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึง
ต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ .๒๕๖๑ขึ้น  
ซึ่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ  เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย  โดยให้ความส าคัญกับหลักการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่  การป้องกัน  การลด
ผลกระทบ  และการเตรียมความพร้อม  ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ได้แก่  การเผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์  
รวมทั้งการฟ้ืนฟู  ได้แก่  การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (แผนภาพที่ ๑ – ๑) 
 

                           
แผนภาพที่ 1-1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
 
 
 



มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม  การแจ้งเตือนภัย  และการด าเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุสาธารณภัย 
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บทน า                
  
  บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทั่วไปของ อบต.ท่างาม      ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       2 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       2 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๒ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์)    ๖ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ า/ล าคลอง      ๖ 
  ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย        ๗ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๗ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๗ 

  ๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.ท่างาม   ๙ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี       ๑๐ 
 
  บทที่ ๒ แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     11 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย       11 
  ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย      11 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    12 
  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    13 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        13 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   13 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม  14 
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   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ       ๑5 
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  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      ๑8 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด     ๑9 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง   ๑9 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่     ๑9 
    ๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ๑9 
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   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล  62 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา       62 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  62 
   ของ อบต.ท่างาม 
 ภาคผนวก 

ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ข. บัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

องค์กรเครือข่าย 
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ง. บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้งานป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัย    
จ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรกบัญชีรายชื่อบุคคล

ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก  
ฉ. บัญชีรายชื่อสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ช. แบบส ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว     
ซ. ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 
ฌ. แผนงาน/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม    
ญ. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    

 ในอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
----------------------------------- 



บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๔  ต าบล ท่างาม  อ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี  มีพ้ืนที่ประมาณ 35.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,893.75 ไร ่  มีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรดอาณาเขตต าบลดงพระราม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี    

ทิศใต ้ จรดอาณาเขตต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  
ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก จรดอาณาเขต ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี     
ทิศตะวันตก จรดอาณาเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และต าบลรอบเมือง อ าเภอ 

เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกลุ ผู้ใหญ่บ้าน / ก านัน จ านวนครัวเรือน 

๑ บ้านลาดเค้า นายจิตร์  พรมรัตน ์ 19๓ 

๒ บ้านคลองตาหลวง นายบัญชา  โต๊ะยี ่ 123 

๓ บ้านท่างาม นายนิมิตร์  บัวชุม 7๖ 

๔ บ้านท่างาม นางค าเอี้ย  ม่วงสังข ์ 18๙ 

๕ บ้านคุ้งโรงนา นายดิเรก  มานพ   ๘๐ 

๖ บ้านกระแจะ นายบัณฑติ วงศ์นิกร 36 

๗ บ้านหุบง้ิว นางส าราญ  หงษ์ทอง (ก านัน) 1๑๐ 

๘ บ้านหาดสะแก นางดารัตน์   เสมาทอง 50 

๙ บ้านหาดสะแก นายกิตติพันธ์  เหลาเพ็ชร 8๓ 

๑๐ บ้านหาดสะแก นายสมทรง  ไหมทอง ๘๑ 

๑๑ บ้านหาดสะแก นางวรรณา   ม่วงสังข ์ 37 

๑๒ บ้านคลองวัว นางธนวรรณ  ออประทีป ๗๒๕ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๗๘๓ 
   

 
 
 
 
 



๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๖,๑๔๘ คน 

จ าแนกเป็น  เพศชาย   3,๔5๒  คน   เพศหญิง 2,69๖  คน 
จ านวนเด็ก (อายุ ๐ - ๑๔)  เด็กชาย   ๔๓๑   คน   เด็กหญิง   ๓๙๗   คน 
จ านวนผู้พิการ  เพศชาย   ๘๖   คน   เพศหญิง   ๖๗   คน 
จ านวนสตรีมีครรภ์     ๗    คน 
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง   ๑๕   คน   
จ านวนครัวเรือน   ๑,๗8๓   ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง*  ประมาณ  ๑๐๐  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ ๙๘ 
ข้อมูล ณ  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองปราจีนบุรี) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประมาณร้อยละ ๘๕ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานบริษัท/เอกชน  ประมาณร้อยละ ๑๐ รับจ้างทั่วไป 
ประมาณร้อยละ ๕  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  เฉลี่ยรายได้ประชากร
ต่อหัว/ต่อป ีประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท  

 
๑.๑.๕ สถานที่ส าคัญ 
 

พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ ๑ สถานที่ราชการ           ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑                       . 

สถานบริการสาธารณสุข               -                                       . 

สถาบันการศึกษา                โรงเรียนวัดเลียบ                            .  
สถาบันการศึกษา        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทโกวิทย์                   . 
สถานที่ตั้งทางศาสนา                   -                                       . 
สถานที่ท้ิงขยะ                           -                                       . 

14.042639,101.405417 
 
 

14.039508,101.404872 
14.039698.101.404537 

หมู่ที่ ๒ สถานที่ราชการ           ทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๒                       . 
สถานบริการสาธารณสุข              -                                        . 

สถาบันการศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบลท่างาม       . 

 สถาบันการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า                         .      
สถานที่ตั้งทางศาสนา               วัดเลียบ                                  . 
สถานที่ท้ิงขยะ                           -                                      . 

 

14.038670,101.407374 
 

14.040960.,101.405934 
 

14.041113,101.405748 
 

๑๔.๐๔๑๐๙๑,101.405978 

หมู่ที่ ๓ สถานที่ราชการ           ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๓                       .      
สถานบริการสาธารณสุข              -                                        . 

สถาบันการศึกษา                      -                                        .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                  -                                        . 
สถานที่ท้ิงขยะ                          -                                        . 

 

14.033646,101.416608 

 



พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ที่ ๔ สถานที่ราชการ              ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๔                    . 

สถานที่ราชการ    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม             .                 . 
สถานบริการสาธารณสุข             -                                       . 

สถาบันการศึกษา                     -                                       .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                -                                       . 
สถานที่ท้ิงขยะ                        -                                        . 

 

14.029442,101.423022 
14.028722,101.421518  

หมู่ที่ ๕ สถานที่ราชการ               ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๕                   . 
สถานบริการสาธารณสุข             -                                        . 

สถาบันการศึกษา                    -                                       ..   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                -                                        . 
สถานที่ท้ิงขยะ                       -                                       . 

14.027804,101434127 

หมู่ที่ ๖ สถานที่ราชการ               ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๖                   . 
สถานบริการสาธารณสุข            -                                         . 

สถาบันการศึกษา                      -                                        .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                -                                        . 
สถานที่ท้ิงขยะ                        -                                        . 

14.02881,101.442861 

หมู่ที่ ๗ สถานที่ราชการ                ที่ท าการก านันต าบลท่างาม                   . 
สถานบริการสาธารณสุข             -                                        . 

สถาบันการศึกษา                     -                                       .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา             วัดกระแจะ                                 .                                       
. 
สถานที่ท้ิงขยะ                         -                                       . 

 

14.024788,101.442929 
 
 
 

14.027270,101.444081 
 

หมู่ที่ ๘ สถานที่ราชการ             ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๘                     .                  
สถานบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่างาม .                   
. 

สถาบันการศึกษา                      -                                       .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                 -                                       . 
สถานที่ท้ิงขยะ                         -                                      . 

14.019319,101.437725 
 

14.015565,101.437325 

หมู่ที่ ๙ สถานทีร่าชการ           ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๙                      . 
สถานบริการสาธารณสุข              -                                       . 

สถาบันการศึกษา                      -                                       .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                  -                                      . 
สถานที่ท้ิงขยะ                          -                                      . 

14.015450,101.439041 

หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ราชการ           ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑๐                    . 
สถานบริการสาธารณสุข              -                                       . 

สถาบันการศึกษา                      -                                       .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา          วัดหาดสะแก                                . 
สถานที่ท้ิงขยะ                          -                                      . 

 

14.012512,101.442466 
 
 
 

14.00772,101.446081 

 
พื้นที่ สถานที่ส าคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ราชการ       ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑๑                         . 

14.007400,101.448335 
 



สถานบริการสาธารณสุข             -                                       . 

สถาบันการศึกษา              โรงเรียนวัดหาดสะแก                        .         
สถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   .                                      
 
 
.   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                  -                                      . 
สถานที่ท้ิงขยะ                          -                                      . 

 
14.006632,101.445947 

 

หมู่ที่ ๑๒ สถานที่ราชการ          ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ ๑๒                     . 
สถานบริการสาธารณสุข    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร           . 

สถาบันการศึกษา                       -                                      .   
สถานที่ตั้งทางศาสนา                  -                                      . 
ส ถ า น ที่ ทิ้ ง ข ย ะ                           -                                       
. 

14.051437,101.400272 
 

14.054410,101.395760 
 
 

 สถานที่ราชการ                        ๑๓                               แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข               ๒                               แห่ง 
สถาบันการศึกษา                        ๖                               แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา                   ๒                              แห่ง 
พื้นที่ทิ้งขยะ                              -                               แห่ง 

- 

 
๑.๑.๖ สาธารณูปโภค 
 

พื้นที่ สาธารณูปโภค 
 

พิกดัทางภูมิศาสตร์ 
 

หมู่ที่ 1 ไฟฟ้า                          -                                   .  
ประปา                        -                                   .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.041479,101.405381 

หมู่ที่ ๒ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา    สถานีผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๒             .                  
.  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.036389,101.410829 
 

14.040406,101.405854 

หมู่ที่ ๓ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.33014,101.416034 

 
 
 
 
 
 
 
 



พื้นที่ สาธารณูปโภค 
 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

หมู่ที่ ๔ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 
14.029492,101.422269 

หมู่ที่ ๕ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.027409,101.433844 

หมู่ที่ ๖ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา    สถานีผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๖             .                  
.  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
14.028961,101.444075 

 

  14.029036,101.442274 

หมู่ที่ ๗ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.024778,101.442670 

หมู่ที่ ๘ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.015558,101.437806 

หมู่ที่ ๙ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.015178,101.439034 

หมู่ที่ ๑๐ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา    สถานีผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๐             .                  
.  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม            -                      .                      

 
14.007081,101.444866 

 
 
 



พื้นที่ สาธารณูปโภค 
 

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 

หมู่ที่ 1๑ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                          -                                  .  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.007453,101.445410 

หมู่ที่ ๑๒ ไฟฟ้า                          -                                  .  
ประปา                        -                                  .                  
.  
ถนน               ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ                    .                                .  
รถโดยสาร                                -                      .  
การสื่อสารและโทรคมนาคม             -                      .                      

 
 

14.051854,101.399870 

รวม ไฟฟ้า                              -                         แห่งแห่ 
ประปา                          ๓                          แห่ง.  
ถนน                             ๑                          แห่ง.                                .  
รถโดยสาร                                -                 แห่ง.  
การสื่อสารและโทรคมนาคม            -                แห่ง.                      

 

 
 
 

๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  อ าเภอ  และจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์บนถนนทาง
หลวงหมายเลข ๓๑๙ (สุวินทวงศ์)  ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) และทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๘ 
(ทล.ชบ.ปจ. ๓๐๐๘) 
 
 

  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ า/ล าคลอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอนลาดต่ าและที่ราบลุ่มบาง
แห่ง  มีล าคลองส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 
 

        แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
                  (๑) แม่น้ าปราจีนบุรี   จ านวน    ๑     สาย 
       (๒) หนอง/คลอง/บึง       จ านวน    ๖     แห่ง   ได้แก่ 
         - บึงหลวงบน  - หนองบัว 
- บึงหลวงล่าง            - หนองสะโด           
- หนองปลาไหล  - หนองกระทุมแอน  
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งน ้ำที่สร้ำงขึ น 
   คลองส่งน้ า จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่คลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้าหมู่ที่ 9  บ้านหาด
สะแกและคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้าหมู่ที่ ๓,๔ บ้านท่างาม 
 

 การระบายน้ า 
 จ านวนราง/ท่อระบายน้ า ๑  แห่ง รวมระยะทาง ๐.๓๗๐   กม. 
 ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว จ านวน ๑  สาย ระยะทาง ๐.๕๗๐   กม. 
 
 ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 
           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ส่วนใหญ่เกิด
ภัยจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน  สภาพ
ภูมิศาสตร์ เช่น พ้ืนที่ราบลุ่ม  มีล าคลองหลายสาขา  เป็นต้น  ตลอดจนการขยายตัวและการเติบโตด้านสิ่งก่อสร้าง  
การก่อสร้างที่พักอาศัยและเศรษฐกิจ  ซึ่งจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าวมักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 
 
 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

      (1) วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕๗ ๓ ม.๖,ม 7, ม.9 - 5 15,000 
๒๕๕๘ 5 ม.1, ม.2, ม.๔, ม.8 - 4 ๔๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙ ๑  ม.๒, ม,4, ม.6,  

        ม.10, ม.11 
- 6 3๕,๐๐๐ 

๒๕๖๐ ๑ ม.4, ม.5, ม.10 - 3 8,00 
2561 ๑ ม.5 - 2 3,000 
รวม ๓ ๑๑ 3 1 ๖๓,๐๐๐ 

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม) 

   

 

 

 



     

   (2)  อุทกภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๗ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ - - - - 300,000 
๒๕๕๘ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ - - - - 250,000 
๒๕๕๙ - - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - - 
2561 ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒      
รวม ๒ ๑๒ ๒๓๑ - - - ๕๕๐,๐๐๐ 

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม) 
 

 

     (3) ภัยแล้ง 
 

ตารางท่ี ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที ่ ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับ

ผลกระทบ 
(ตัว) 

๒๕๕๗ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๒๐ 30 - - 
๒๕๕๘ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๓๕ 78 - - 
๒๕๕๙ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ 36 45 - - 
๒๕๖๐ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ 27 39 - - 
๒๕๖๑ ๑ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๒๔ 37 -  

รวม ๔ ๑๒ ๒๑๙ ๒๒๙ - - 

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม) 

 

 

 

 

 

 
 



      (4) อัคคีภัย 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 

(บาท) 
จ านวนบ้านเรือน

ที่ประสบภัย  
เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕๗ ๑ -๖ ๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ 
๒๕๕๘ ๑ ๔ ๑ - ๔๐๐,๐๐๐ ๑ 
๒๕๕๙ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ 
๒๕๖๐ - - - - - - 
2561 1 ๓ ๑ ๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ 
รวม ๓ ๑๑ 3 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓ 

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม) 
 
๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 

*** การจัดล าดับความเสี่ยงภัย *** 
ตารางท่ี ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 วาตภัย พายุลมฝนแรง  ลูกเห็บตก 
2 อุทกภัย น้ าล้นตลิ่ง  น้ าท่วมขัง 
3 อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร  จุดธูปเทียนบูชาพระ 
4 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง  สภาพอากาศแปรปรวน  น้ าในล าคลองแห้งขอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง  จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภัย อัคคีภัย  นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น  
ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์  เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น 
เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
 
 

*** ปฏิทินสาธารณภัย *** 
 

ตารางท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  จึงท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาที่เกิดภัย 

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

อุทกภัย             
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 
ภัยแล้ง             

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

ปีใหม่ 
 

  สงกรานต์ 
 

       ปีใหม่ 
 

ภัยหนาว             
หมายเหตุ : เฝ้าระวังตลอดทั้งปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การด าเนินการ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management : 
DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู่กับการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 
    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้  ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ  
หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบและความ
ซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้
ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างามในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา  ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๐  จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก  มีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  
ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
 
 
 



    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์       การ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดย
การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ของ
ประเทศ โดยให้ท้องถิ่น  ชุมชน  และภาคส่วนต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสา    ธารณภัย
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่        “การรู้รับ – 
ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์และ จัดการ
กับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย  เพ่ือลดความล่อแหลม  ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล  ชุมชน  และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน  รวมถึงป้องกัน    ความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  โดยการจัดระบบ
การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ  เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม  สังคม
และประเทศ  ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต  และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       ที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตาม
ความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อม
สร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดย
การจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          และประเพณีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ฉบับนี้  มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ  โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม
ความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะ
สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 

 

 



      ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม    มี
ทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (โครงการที่ใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพ่ือก่อสร้างอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 
 - แผนและขั้นตอนในการจัดหาและจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับจ้างเหมาสูบ
น้ าส าหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีภัยแล้งหรือน้ าท่วม  
 - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือ
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในการจัดการให้มีโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งใหม่หรือทบทวน 
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในการจัดการให้มีอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในการจัดการให้มีโครงการ
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง  
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในการจัดการให้มีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - แผนและขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   ในการจัดการให้มีโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 
         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ตั้งงบกลางให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา    ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้
จ่ายเพ่ือบรรเทาหรือช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก  ทั้งนี้หาก
งบประมาณไม่เพียงพอให้ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืน  ที่ยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม 

 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
         ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ  ควบคุม  สั่งการ  และประสานการปฏิบัติ  
ตั้งแต่ระดับประเทศ  ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ต้องมี
การเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ  รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย
ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดด้วย 
 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  บูรณาการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เสนอต่อ          ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผ น งาน โค รงก ารอื่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความจ าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่มเติม  

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดบั
อ าเภอ/จังหวัด 



          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน           การปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แต่ละระดับ   โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓)  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย  และกรณี
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔)  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้
ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 
          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง  โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลางเป็นผู้อ านวยการ มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย  เตรียมการเผชิญเหตุ  ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย  พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสา   ธารณภัย  
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลังใน
การเริ่มปฏิบัติการ 
      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย  อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ  ในกรณีการจัดการสาธารณ
ภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑)  และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา   ธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ านวยการ  ประเมินสถานการณ์  และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่
ละระดับ  รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และ
แจ้งเตือน  พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓)  และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 
     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  ท าหน้าที่เป็นส่วน หนึ่งในศูนย์
ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็นการจัดการสา
ธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓)  และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 
          (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการ  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ านวยการ 
          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย  โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการ 
 
          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) ท า
หน้าที่อ านวยการ  ควบคุม  ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ     เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  



พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบลท่างามให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ  รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  หรือ
เขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นผู้อ านวยการ 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น” ขึ้น  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็น
ผู้ควบคุมและสั่งการ  เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่  พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขตพ้ืนที่ (นายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี) 
ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณ
ภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

นายกรัฐมนตรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒-๒ : กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
 
 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม (เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย) 
          บทบาทภารกิจ 



 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน” เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่          ที่
รับผิดชอบ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน  หากในกรณี      ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง  ให้ขอรับการสนับสนุนจาก        กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  และหรือกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 
 
 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย  พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง  ให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก        กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ซึ่ง          สา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอเมืองปราจีนบุรี   พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีพ้ืนที่
ติดต่อหรือใกล้เคียงให้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
           (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา        สา
ธารณภัยทีม่ีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามให้การสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  จะต้องมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและ

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
 



บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม  กับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ร.๒ พัน ๑ รอ.) ทั้งนี้ฝ่ายทหารอาจ
พิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วย
และสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ  โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และข้อตกลงว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที ่  
๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง  เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน    สั่งการ  รายงาน  
การปฏิบัติและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้  โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบล    ท่างาม (กรณีเกิดสา
ธารณภัย)  เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 
         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล  และให้องค์การสาธารณกุศล       ในจังหวัด
ปราจีนบุรี  จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างามตลอด ๒๔ ชั่วโมง  พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
         (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่างาม  ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติ       ในการสนับสนุน
ทรัพยากรเจ้าหน้าที่  อุปกรณ์และเครื่องมือ  เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ 
         (๔) กรณีที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย  พร้อมทั้ง  แจ้งหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที  เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ ทหาร เป็นต้น  ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุด
เคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ  และให้รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามหรือ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น  เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 
         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัยให้องค์การสาธารณกุศล  องค์กรเอกชน  ช่วยเหลือ     เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ  และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์และพยาบาล  อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย  พร้อมทั้งล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่างาม  รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบ   สาธารณภัยไปยังที่
ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒-๒ : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 



 
ล าดับที่ รายนามภาคประชาสังคม 

และองค์การสาธารณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
 
 

มูลนิ ธิสว่างบ าเพ็ญธรรมสถาน
จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๐ ๓๗๒๑ ๔๔๕๖ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 



  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่งความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือองค์ประกอบใดๆ 
มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถใน
การปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอัน
เกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผล
กระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่อาจจะ
พัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ ขนาด 
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (exposure) 
ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่
หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    
ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  
ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   
 
 
 
 
ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จึงก าหนดให้จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพ่ือ
เข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  เพ่ือประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง(การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)                      (๒) ความเปราะบางและความ



ล่อแหลม(การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ                 (๔) การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 
  ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว
และได้จัดสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพ้ืนที่  ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน ก าแพง 
ประตูระบายน้ า เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) ขึ้น เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดย (ระบุชื่อ อปท.) ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       กับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
สถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย (ระบุชื่อ อปท.) มี
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 
        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เนื่องจาก
ชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย 
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถใน
การปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอัน
เกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผล
กระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 
 
ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่อาจจะ
พัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   ขั้นที่ ๑ การท า
ความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั้นที่ ๒ การ
ประเมินภัย ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ ๕ การ



วิเคราะห์ผลกระทบและระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         ในการจัดการและ
ลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
           ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จัด
ทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์      สา
ธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  ได้แก่  (๑) การก าจัดความเสี่ยง  (การ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง)  (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
        ทั้งนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น  ในกรณี  วาต
ภัย อุทกภัย อัคคีภัยและภัยแล้ง แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางที่ ๓-๑ : ตัวอย่างของประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พายุโซนร้อน และ 
         อุทกภัย 
 

ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

วาตภัย 
 

ติดตามสภาพอากาศ
จากสถานีอุตุนิยม 
วิทยาปราจีนบุรีและ
แจ้งเตือนประชาชน
ให้ทราบและค่อย
ติดตามสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ให้ประชาชนตรวจ 
สอบและซ่อมแซม
บ้านเรือนให้มั่นคง
ถาวรและตัดแต่งก่ิงไม้
ที่อยู่ชิดกับตัวอาคาร
บ้านเรือน เพื่อป้องกัน
มิให้ต้นไม้หักโคนทับ
อาคารบ้าน เรือน  
และห้ามมิให้ประชาชน
ใช้โทรศัพท์ขณะที่ฝน
ก าลังตกและควรอยู่
ภายในอาคาร เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่า 

เฝ้าระวัง  ติดตาม แจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า  
จัดเตรียมยานพาหนะ  
เครื่องมือ อุปกรณ์  ที่มี
อยู่ให้พร้อมและ
สามารถใช้งานได้
ทันทว่งที   

จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการซ่อม 
แซมและฟ้ืนฟู
สภาพ 



ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

การลดผลกระทบ การเตรียม 
ความพร้อม 

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง 

อุทกภัย 
 

ติดตามสภาพอากาศ
จากสถานีอุตุนิยม 
วิทยาปราจีนบุรีและ
แจ้งเตือนประชาชน
ให้ทราบและค่อย
ติดตามสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ขุดลอกวัชพืช พักตบ
ตบชวาในล าคลอง
ต่างๆ  ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าให้สามารถเปิด-ปิด
ได้สะดวก เสริมคันดิน 
เพ่ือป้องกันน้ าล้นตลิ่ง 

เฝ้าระวัง  ติดตาม แจ้ง
เตือนภัยล่วง หน้า  
ส ารวจและก าจัดเศษ
วัชพืช เศษไม้  บริเวณ
ปาก ท่อ และประตู
ระบายน้ า จัด เตรียม
ยานพาหนะ  เครื่องมือ 
อุปกรณ์  ที่มีอยู่ให้
พร้อมและสามารถใช้
งานได้ทันท่วงที   

จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการซ่อม 
แซมและฟ้ืนฟู
สภาพ 

อัคคีภัย ตรวจสอบสภาพ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
สายไฟตามบ้านเรือน
และให้ค าแนะ
ตลอดจนให้ความรู้กับ
ประชาชนถึงการ
รับมือเมื่อพบเห็นหรือ
เกิดอัคคีภัย  และแจ้ง
เบอร์ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วย
ระงับเหตุอัคคีภัยที่มี
ประจ าอยู่ในพ้ืนที่ 

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
ดับเพลิงเบื้องต้นตาม
สถานที่แหล่งชุมชน วัด 
และโรงเรียนให้
เพียงพอ   

จัดเวรยามรับแจ้งเหตุ
ตลอด ๒๔ ชม. 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
ระงับเหตุให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา  
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับ
ยานพาหนะ อาทิเช่น 
สัญญาณไฟต่างๆ เป็น
ต้น 

จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการซ่อม 
แซมและฟ้ืนฟู
สภาพ 

ภัยแล้ง ติดตามสภาพอากาศ
จากสถานีอุตุนิยม 
วิทยาปราจีนบุรีและ
แจ้งเตือนประชาชน
ให้ทราบและค่อย
ติดตามสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นหรือ
ฝายชะลอน้ า  ก่อสร้าง
หรือจัดหาภาชนะใส่น้ า
กลางให้เพียงพอ  
ส ารวจและขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาล 

เฝ้าระวัง  ติดตาม แจ้ง
เตือนภัยล่วง หน้าให้
ประชาชนจัดหา
ภาชนะส ารองน้ าไว้ใช้  
จัด เตรียมยานพาหนะ  
เครื่องมือ อุปกรณ์  ที่มี
อยู่ให้พร้อมและ
สามารถใช้งานได้
ทันท่วงที   

จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟู
สภาพ 

 
 
 
 



    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยได้ตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    รู้รับ  
ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่
ก าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสา
ธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบลท่างาม  
ซ่ึงมีหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๓-๒ : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม 

ประเภท 
ของภัย 

ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

วาตภัย หมู่ที ่
๕,๙ 

หมู่ที่ ๗ ,๖ หมู่ที ่๑ ,๑๒ เป็นพื้นที่ดอน และมีสภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภาย 
ใต้อิทธิพลของลมมรสุม 

ติดตามสภาพอากาศและ
แ จ้ ง เตื อ น ป ร ะ ช า ช น  
ตลอดจนแนะน าวิธีการ
เตรียม 

อุทกภัย หมู่ที ่
๖,๗,๘ 

หมู่ที่ ๑ ,๗ ,
๑0,11 

หมู่ที ่๑๒ เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ า
ปราจีนบุรีไหลผ่าน 

ติดตามสภาพอากาศและ
แ จ้ ง เตื อ น ป ร ะ ช า ช น  
ตลอดจนแนะน าวิธีการ
เตรียม 

อัคคีภัย หมู่ที ่๑๒ หมู่ที่ ๒ ,๓ ,
๑๐ ,๑๑ 

หมู่ที ่๑,๔ ,๕ ,
๖ ,๗ ,๘ ,๙  

เป็นพื้ นที่ ที่ เป็ นชุมชนหนา 
แน่น มีอาคารบ้านเรือนปลูก 
ชิ ด ติ ด กั น และมี โค รงก า ร
หมู่บ้านจัดสรร 

ตรวจ เช็คสภาพ เครื่ อ ง
ดับ เพลิงที่ ติ ดตั้ งภายใน
พื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
อบ รม ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ
อั ค คี ภั ย เบื้ อ ง ต้ น แ ก่
ประชาชน 

ภัยแล้ง หมู่ที ่๒, 
,๓ ,๔ ,๖ 
,๗ ,๑๐ 

หมู่ที่ ๘ ,๑๑ หมู่ที ่๑ ,๕ ,๙ 
๑๒ 

ไม่ มี แหล่ งน้ า ส ารอง และ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเช่นท าสวน
ผลไม้ กิ่งพันธุ์ เป็นต้น 

ติดตามสภาพอากาศและ
แ จ้ ง เตื อ น ป ร ะ ช า ช น  
ตลอดจนแนะน าวิธีการ
เตรียม 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที ่๑๒ หมู่ที่ ๕ ,
๘,๙,๑๐ 

หมู่ที่ ๑๑ มีสถานีบริการน้ ามันเชื้อ เพลิง  
และมีโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในพื้นที่ 

ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ก า ร
ป้องกันของบริษั ทและ
สถานีบริการน้ ามันอย่าง
สม่ าเสมอ และแนะน าให้
ความรู้แก่พนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีประจ า 

หมายเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ซ 
 
 
 
 



      ๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๔.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีพ้ืนที่ ๑๒ หมู่บ้าน  ซึ่งมีสาธารณภัยที่ส่งผล
กระทบ ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง เป็นต้น จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้วและได้จัดสรรหารถยนต์บรรทุกน้ าเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑ คัน และปรังเส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งก าลัง
บ ารุงขึ้น ตลอดจนบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลต่างๆที่มีอยู่ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       กับ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
สถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
๓.๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อม  เป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัย  เพ่ือให้ประชาชนหรือ ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้  ขีดความสามารถและทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับ       สาธารณภัย โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     ในการป้องกัน  แก้ไข  บรรเทา
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  ตัดสินใจ  ก าหนดแนวทาง
การแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถ  
ให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัย  ได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ  รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร  เพ่ือช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
         (๒) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรม  ในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร  
รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ  ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างใน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้หมายรวมถึงการฝึก  การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ  โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน  ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



           (๓) การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์  ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสาน
การปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
        (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ข้อมูลสถานการณ์  
และการแจ้งข่าว  การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มของการเกิดภัย 
       (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึง
ระยะเวลา  ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ  เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    ทั้งนี้
ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
      (๓ .๔ ) จัด ให ้ม ีอาสาสม ัครและเคร ือข ่าย เฝ ้าระว ังและต ิดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง  และแจ้งข่าวเตือนภัยระดับชุมชน  ท าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่มีแนวโน้มการเกิดภัย  แจ้งข่าวเตือนภัยแก่ชุมชน  และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  โดยใช้ระบบการสื่อสาร  เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน   
การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งท าหน้าที่เฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูล  เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
    รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย  แผนอพยพหลักส่วนราชการ  โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย  จ านวนผู้อพยพ  บัญชีส่วนราชการ  สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ  การก าหนด
เขตพ้ืนที่รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน  
การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย  รวมทั้งการส ารวจและการ
จัดเตรียมพาหนะ  น้ ามันเชื้อเพลิง  แหล่งพลังงาน  และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมี
แนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์    พัก
พิงชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน  กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
 



                  (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามจะ
จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน  ที่มีความ
พร้อมเป็นล าดับแรกก่อน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่อ
เกิดสาธารณภัย 
                  (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง  เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ใน
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ  เช่น  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ  ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นหน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆ  จึงต้องจัดท าแผนการ
บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น  เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ  หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ การเงิน   การให้บริการ  
สังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง  
จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต  เพื่อด าเนินงาน
และให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้  แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากวาตภัย
อุทกภัย/อัคคีภัย/ภัยแล้ง ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีม
กู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สา
ธารณภัย  เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง  หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้ง
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสา
ธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความ
เสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 



                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผนลด
ความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   สา
ธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   และ
ระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สา
ธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 
    ๓.๕ การแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัย  เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง  และ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้  โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย  เพ่ือส่งข้อมูล
แจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 
 ๓.๕.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้  ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงไปยัง
ชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน  เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสา
ธารณภัยไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 
 ๓.๕.๒ การแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่     อาจได้รับ
ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า 
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 
 (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
 (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
 (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน  และประชาชนในการป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ให้น าแนวทาง  มาตรการ  และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 
          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน  อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 
    (๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง  โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน  วิทยุ
สมัครเล่น  โทรสาร  โทรศัพท์มือถือ  หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย  และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน  โทรโข่ง  
นกหวีด  หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 
 
 
 



3.๕.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ก าหนดระดับของระบบการเตือนภัยไว้  
ซ่ึงกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม       ได้น าระดับสีของการแจ้ง
เตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก าลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยัง
สถานที่ปลอดภัย        และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 
 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม ที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้
จัดเตรียมความพร้อม           รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 
 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๕.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
 
 

      เฝ้าระวัง 
ติดตาม    
        สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชน 

  การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

    การแจ้งเตือนภัย    การรับมือ 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ ์ • หน่วยงานเฝ้าระวัง • คาดว่าผลกระทบ • อพยพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล/ความต้องการ 

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จัดชุด
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์  พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการ
เตือนภัย  เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด  24  ชั่วโมง  และประสาน
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน  เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยอย่าง
ต่อเนื่อง  และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๗๑ หรือ ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๗๐ วิทยุสื่อสาร ความถี่ 
๑๖๒.๒๒๕ MHz  
              (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  ทางโทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕  และโทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓  ตามแบบรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี ่๑๕๗.๑๕๐ MHz  
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 

     ๔.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 



  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น” ขึ้น  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการ  เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน  หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถ
โดยล าพัง  ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้านพระ  กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่างาม  และ/หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี 
  ๔.๑.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริการส่วนต าบลท่างาม  แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ๑ คณะที่ปรึกษา  ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที่ ๔-๑ : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดย
ยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 
   ๔.๑.๒ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม  มีดังนี้ 
( 1 )  ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า / ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  มี ห น้ า ที่   ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ   ค า แ น ะ น า   ข้ อ มู ล 
ทางวิชาการ  การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ท่างาม 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกู้ภัย 
- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 

การแพทย์และสาธารณสขุ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลิง 
- งานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           

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

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศูนย์สั่งการ 
- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานติดตามและประเมิน

สถานการณ์ 
- งานพยากรณ์อากาศ การเฝ้า

ระวัง และการแจ้งเตือนภัย 
- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้

การข่าว 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- งานแผนการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปัจจัยสี่ที่
จ าเป็น 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 
- งานบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราว 
- งานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟ้ืนฟูและงานชุมชน 

ฯลฯ 
 
 



ที่เกิดขึ้น  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
    (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่  ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน  รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่  ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว  โดยรักษาชีวิต
และปกป้องทรัพย์สิน  เข้าควบคุมสถานการณ์  ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ  ค้นหาและกู้ภัย  กู้ชีพ  รักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข  รักษาความสงบเรียบร้อย  การจราจร  ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สารเคมีและวัตถุ
อันตราย  ส่งก าลังบ ารุง  การขนส่ง  อพยพ  และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์  วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  แจ้ง
เตือนภัย  รวบรวม  ประสานข้อมูล  และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร ใน
ภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ  โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามฯลฯ  
    (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
           (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆด้านที่จ าเป็น  เพ่ือให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ได้แก่  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  บริการสังคม  พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การฟื้นฟู  และงานชุมชน 
           (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ  การเงินและการ
บัญชีและการรับบริจาค ฯลฯ 
 
    ทั้งนี้การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-
2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 



- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔-2 : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และความรุนแรงของสาธารณภัย และตามท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
  ๔.๒ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว  แผนการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาด

ส่วนปฏิบัติการ 

- รองนายก คนที่ ๑ 
- งานป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย 
- กองช่าง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่างาม 
- ก านันต าบลท่างาม 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- สมาชิกสภา อบต.ท่างาม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /อสม. 
 

                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- ปลัด อบต.ท่างาม 
- หัวหน้าส านักปลัดอบต. 

ท่างาม 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- สมาชิกสภา อบต.ท่างาม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /อสม. 
 

ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที่ ๒ 
- ส านักปลัดอบต.ท่างาม 
- ส่วนการการศึกษา 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒ 
- สมาชิกสภา อบต.ท่างาม 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น   

อปพร. /อสม. 
 

ฯลฯ 
 
 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 
- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 



เล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอ าเภอ) และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด)  ดังนั้น   เมื่อ
ผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
    (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่นั้น  เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ  ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน  ให้แจ้ง
ผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด  เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
    (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน  ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด  จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อน  แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
    (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็น
หน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
    (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้น า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
    (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับ
แรกๆ 
    (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้  และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน  ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย  เพ่ือป้องกันบรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      ภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย  แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ใด  ให้
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  
ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดต่อไป  โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)  มีนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน  มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้น
หนึ่งคน  ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอ



ต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     4.๔.1  หลักการปฏิบัติ 
       (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้
เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอใน
พ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
        (2.1)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
         (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว 
        (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่วโมงขึ้นไป (หลัง ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหต ุ
               กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้
วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร  ข้อมูลการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  การควบคุม  การสั่งการ  และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม  เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์        สา
ธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตาม
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
           (๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่ เกิดขึ้น
     (๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
  (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นการขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
        (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจ
ข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล            
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามทราบ  มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ  ก าหนดพ้ืนที่



อันตราย  พ้ืนที่ปฏิบัติการ  พ้ืนที่ปลอดภัย  รวมทั้งตัดระบบต่างๆ  ได้แก่ แก๊ส  ไฟฟ้า  ประปา เป็นต้น  ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
    (๒.๕) การสั่งการ  ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ 
การสั่งการต้องชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  มีความมั่นใจและเด็ดขาด  หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้อง
รายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์  และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ  ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการ
เกิดเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
           (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
             แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command)กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ
รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน  ในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มีอ านาจในการควบคุม  สั่งการ  และบัญชาการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ลุกลาม
ขยายเป็นวงกว้าง  ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก  และผู้อ านวยการจังหวัดตัดสินใจยกระดับการจัดการสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะต้องรับข้อสั่งการจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปปฏิบัติ  โดยไดก้ าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางที่ ๔-๑  
ตารางท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 
 

ระดับการจดัการ 
สาธารณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
การจัดการสาธารณภัย 

ในภาวะปกต ิ
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 

ผู้บัญชาการ 
(ผู้มีอ านาจ 

ตามกฎหมาย) 

ระดับ ๑ 
(อ าเภอ/อบต. เข้า

ควบคุมสถานการณ์) 

ก อ งอ าน วยก ารป้ อ งกั น แล ะ
บ ร ร เท าส าธ ารณ ภั ย อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
- กอปภ.อบต. ๑๑ แห่ง 
- กอปภ.ทต. ๒ แห่ง 
- กอปภ.ทม. ๑ แห่ง 
ก อ งอ าน วยก ารป้ อ งกั น แล ะ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
- (กอปภ.อ.) จ านวน ๗ แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ    
  (ศบก.อ.) จ านวน ๗ แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ
อ าเภอ 

  
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ทีไ่ม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้า
พ้ืนที่ประสบภัย 
           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย กู้ชีพ
กู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 



ตารางท่ี ๔-๑ :  การปฏิบัติขณะเกิดภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ

ในพื้นที่ 
 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) ส่วนอ านวยการ  
๒ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่  เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมืองปราจีนบุรีทราบ  เพ่ือจะ
ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ผู้อ านวยการจังหวัดปราจีนบุรี  พิจารณา
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความ
ช่วยเหลือฯ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ านวยการ   

๓ ออกส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์  เพ่ือวางแผนรับ มือ
กับสถานการณ์ภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัย  เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา  โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง  ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ  ความเปราะบาง  และความสามารถของพ้ืนที่
ในการรับภัย  แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก  ภัยที่ตามมา  รวมถึงภัยที่มีความ
ซับซ้อน  เพื่อก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง  ชัดเจนและเป็นระบบ  ส่วนอ านวยการ  
๖  แจ้งเตือนประชาชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
ข่ายการสื่อสาร  เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
 

  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย บ่งบอก
ถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัยจะ
สิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถ
ใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มี
การซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอ านวยการ  

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่  และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะ

ส่วนปฏิบัติการ  



ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ

ในพื้นที่ 
 

เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น  ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ  
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพื้นที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้น  เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร  (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ที่ได้มาและ
พร้อมใช้  เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ านวยการ  

๙ ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากรทั้งก าลังคน   วัสดุอุปกณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  มายังจุด
รวบรวมทรัพยากร  เพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง  เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  พร้อมทั้ง
จัดเตรียม  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน  เพื่อจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
ออกเป็น  ๔  โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ ๒ ๑๒ มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ๒ ๑๒ 
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓ ๔ ๕  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ๔ ๕  รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๖ ๗ ๘  มีก านัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ ๗ ๘  มี
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๔ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๙ ๑๐ ๑๑  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ๑๐ ๑๑  
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพ้ืนที่ได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 
 

ส่วนอ านวยการ  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
สั่งให้หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย  เข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย  เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 

ส่วนปฏิบัติการ  

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงาน
ตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก่อนเพ่ือรับมอบ
ภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ  รวมถึงเครื่องมือ  อุปกรณ์ในการเข้า
สนับสนุนจัดการสาธารณภัย 
 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๒ การเผชิญเหตุ 
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก  ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก  ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ 

ส่วนปฏิบัติการ  



ล าดับ
ที ่

การปฏิบัติ ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ

ในพื้นที่ 
 

ดังนี้ 
 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 
 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นใน
การกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของสถานการณ์
ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่โดยทาง
รถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จาก
หน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อม
ทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้
การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
  (๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูล
สถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชีการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่
จ าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (๒ .๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจรให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความสะดวก
การจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัยและ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล ในการ
ติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ
ชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการ
แพทย ์

        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน การ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความ
ต้องการเบื้องต้น 
 

 
  (๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า  
ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนสนับสนุน  
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  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความ
ช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนอ านวยการ  

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม  
เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน  และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์  สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสาร
ทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรองและรับรองข้อมูล  เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสาร
ให้เกิดความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  และต่อเนื่อง  โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการเคลื่อนย้าย
ศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้อง
อย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือยืนยัน
สถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพประชาชนกลับ
ที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ านวยการ  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่
ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติการ  

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ  ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพระ/กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ส่วนอ านวยการ  
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ต าบลโคกไม้ลาย  และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี  เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     

    ๔.๕ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารของกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  มอบหมายให้ นายมานะชัย  แก้วบุดดี ต าแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ าอเนกประสงค์) ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะ
ปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้นายมานะชัย  แก้วบุดดี  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็น
ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
       ๔.๕.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้
ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๖-๑๒๐  ต่อ ๑๑  
 
        ๔.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
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ชื่อหน่วยงาน 

 

นามเรียก
ขาน 

ความถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ 

1 อบต.บ้านพระ บ้านพระ ๑๖๒.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕ ๐ ๓๗๔๗ ๒๐๗๐  
2 อบต.โคกไม้ลาย - - ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑ ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑  
3 อบต.รอบเมือง - - ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๑๘ ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๐๘  
4 อบต.ดงพระราม - - ๐ ๓๗๖๒ ๙๖๖๑ ๐ ๓๗๖๒ ๙๖๖๑  
5 ทต.นาปรือ นาปรือ ๑๕๕.๓๐๐ ๐ ๓๗๔๐ ๗๔๙๕ ๐ ๓๗๔๘ ๒๐๐๖  
๖ ทม.เมือง โพธิ์ทอง ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๙ ๐ ๓๗๒๑ ๒๑๖๓  
7 อ าเภอเมือง ชัยพฤก ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓  

กองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัปราจีนบุร ี
 โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๑๙ 
 โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๒๐ 

ความถี่วิทยุ ๑๕๐.๑๕๐ MHz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-๓ : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 
 

    ๔.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์  โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ  เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก  โดยมอบให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามเป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง 
และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลท่างาม 

โทรศัพท์ 0 375๗ 10๕๒ 
โทรสาร 0 375๗ 10๕๒ 

 
 

 

กองอ านวยการป้องกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง

ปราจีนบุร ี
โทรศัพท ์๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ 
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓ 

ความถี่วิทยุ ๑๕๗.๑๕๐ MHz 
 

 
กองอ านวยการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม 
โทรศัพท ์๐ ๓๗๒๑ ๖๑๒๐ 
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๖๑๒๐   

 

การประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาปราจีนบุร ี

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๓๘๔๓ 
 
 

กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.บ้านพระ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕ 

ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๑๕๐ 
MHz 

 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิสว่างบ าเพ็ญฯ 

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๔๔๕๖ 
ความถี่วิทยุ ๑๖๘.๔๗๕ MHz 

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สาขาปราจีนบุร ี

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๖๔  
สายด่วน ๑๑๒๙ 

 

สถานีต ารวจภูธรเมือง
ปราจีนบุร ี

โทรศัพท ์๐ ๓๗๒๑ ๑๐๕๘ 
สายด่วน ๑๙๑ 

ความถี่วิทยุ ๑๕๓.๔๕๐ 
MHz 

 



       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
สื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทร
โข่ง เป็นต้น 
       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่
บอกถึงอันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตาม
พ้ืนที่การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัย
จะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   ให้ใช้
สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว 
  ๔.๗ การอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น    จะ
เป็นอันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    (ผู้
บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ก าหนดให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ในฐานะผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน  ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็น
ผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย  โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นผู้ช่วย  ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท ์         ๐๘๖ ๐๒๓ ๕๑๓๓ 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ   การ
อพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม 
เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้
มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น า
หมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ ซึ่งเป็น
กลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 



       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  อยู่
ภายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้า
สถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้     ผู้อพยพเกิดความ
กังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย      ความ
สะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจาก
สื่อทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้
อพยพคลายความวิตกกังวล 
 

      ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่ วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะ
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย  มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมี
เหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย  เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลความต้องการ  สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน               ทั้ง
ผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – หลัง  การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้
ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อ
ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง  หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่
ประสบภัย  เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ  โครงสร้างทางสังคม  ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์  ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง  ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ      ในแต่ละ
สาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล    ที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงาน
สรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับ
ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การ
รักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 



    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นต้น 
ระยะที่ ๑   (Initial Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค 
         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
พิจารณาเห็นว่า  มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้
ด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         ผู้
ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       ของ
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
บริจาค 
       ๔.๙.๒  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการก าหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค  รวมถึง
สถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค  และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค  เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  ใน
การบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล  หน่วยงาน  หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาค  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย  โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง   ให้
ได้ผลดี จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
 
 
 

      ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที ่๔-๓ : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว 



ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

ประเด็น ข้อพิจารณาส าหรับท าเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณี เทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพ่ือประสาน
การปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   แผนภาพที่ ๔-๔ : โครงสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 

  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติ
แล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยใน
พ้ืนที ่
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพ
ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ให้ส่ง
มอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป  เพ่ือความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 
 
    ๔.๑๒ การอพยพกลับ 

ฝ่ายอ านวยการร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหน้าที่ 
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  พัก
พิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบและ
แจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงชั่วคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ร ณี มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  ผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ 
คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ท าหน้าที่ประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องการความ
ช่วยเหลือ 



         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุดอพยพ
กลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่ พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม              
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 
   ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  แบ่งประเภทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย  ตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ  ครอบครัวส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า  
โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ  เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                           
    ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     ที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
         มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้ นมีหน้าที่            เข้า
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและ
ผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย 
         มาตรา ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แห่ง
พ้ืนที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้นที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
    ๔.๑๕ การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       การ
รับมือให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ      กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็น
ระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการ
ขยายตัวของภัยออกไป 
         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 

         ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           ด้าน
ทรัพยากร และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
 
 

บทท่ี ๕ 



การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 
หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  (Build Back 
Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซึ ่ง
หมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          โดยมีหลักการ
ส าคัญของการฟืน้ฟู ได้แก่ 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดย
ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 
  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

   ในอดีตที่ผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ
พร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)              ซึ่ง

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 



สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ใน
การจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจาก
จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามวงจร
การจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 
             กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ส ารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน  โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย  เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยใน
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง  ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก  เช่น ความ
ช่วยเหลือด้านอาหาร  น้ าดื่ม  การรักษาพยาบาล  สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล     เป็นต้น  รวมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ  จนถึงระดับครัวเรือน  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควร
ส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดย
ให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
จัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย  การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น  โดยใช้งบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง             กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และ
บูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย  (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.
อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ การฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        สิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู และ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
       ๒. กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามส ารวจประเมินความ
จ าเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิดสาธารณภัย  ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือความล่อแหลมต่อ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การช่วยเหลือยาม
ฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้
พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา การดูแล
สุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็น
ต้น 
๔. กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จัดทีมประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือ  โดยประสานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี  และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ให้ตรวจสอบรายละเอียดความ
เสียหาย  การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
๕. ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  ให้ประสานการ
ปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.)  ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินโดยเร็ว  เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
และรายงานผลการส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงินงบกลางรายการส ารอง
จ่าย  เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 



๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น  ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามล าดับ 
๕.2.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา  การบรรเทาและการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือสนองความ
ต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น  
รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย  ไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย ซ้ าขึ้นอีก  การประเมิน
ความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน  การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว  และการให้บริการสาธารณะ  โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย  เช่น การตรวจรักษา  ป้องกันควบคุมโรค  
และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น  รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและจิตสังคมของผู้ได้รับ
ผลกระทบ  ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น  โดย
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่างาม  เป็นหน่วยงายหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน  ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย  เพ่ือให้
ความช่วยเหลือต่างๆ  ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ที่เสียหายไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะหายกลับมา
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีท่ีต้องอพยพ
จากพ้ืนที่อันตราย 
           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้
เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 
           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน 
นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 
   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สาธารณ
ภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควร
ก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย และขน
ย้ายขยะมูลฝอย 



   (๒.๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
ด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ  ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซมและบูรณะ
โครงการที่ได้รับความเสียหาย  ดังนี้ 
           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานและอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรงของอาคาร 
การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  ส านักชลประทานโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕.2.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบ
ภัย ฟ้ืนฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น 
           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม  
สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม 
        (๒) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้เวลาหลาย
เดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสา
ธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
          - ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นหน่วยหลักใน
การวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน  เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟื้นฟูท่ีต่อเนื่องจากการ
บรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความ
ขัดแย้งและการลดความแตกต่าง  การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการ
ประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 



            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ      ความเสียหาย
ใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมี
ส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัย
มุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณ
ภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 
            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ ในการ
ด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  
๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ดา้นสุขภาพและการบริการสังคม 
        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ในการบริการด้านสุขภาพและการ
บริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนที่ประสบภัย  ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข  สุขภาพจิต และการบริการทาง
การแพทย ์ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่างาม  เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 
 
       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย
ถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิดสาธารณ
ภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่เกินขีดความสามารถให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง 
หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
 
 
       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
             (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 
 (๓ .๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ      ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและ
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างามไปสู่การปฏิบัติ 



        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามพ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย  ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาค
ราชการ  พลเรือน  ทหาร  ต ารวจ  ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร  และองค์การ       สาธารณกุศล  และต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน 
        มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 
๒๕๖๒   ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม  โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละ    ภาคส่วน   ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง  เพ่ือสร้างความตระหนักให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร  คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้  รับทราบ  
เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  และสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.ท่างาม 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในพ้ืนที ่

- อบต.ท่างาม 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอเมืองปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี  อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเชื่อมการท างานอย่างประสานสอดคล้อง  โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นการด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์    พื้นที่
เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 

- อบต.ท่างาม 
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุร ี
- ศูนย์ ปภ. เขต ๓  
ปราจีนบุรี 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
การร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ  เพื่อทดสอบและฝึกความช านาญ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อบต.ท่างาม 
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุร ี
- ศูนย์ปภ.เขต ๓  ปราจีนบุรี 
- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา



ล าดับที่ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการ  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล โดยให้
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- อบต.ท่างาม 
- ส านักงานจงัหวัด
ปราจีนบุร ี
- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด  โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ตามภารกิจของ
อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ที่เป็นกรอบแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- อบต.ท่างาม 
- ส านักงานจงัหวัด
ปราจีนบุร ี
- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    สร้าง
องค์ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด  ระดับ
อ าเภอ และระดับพื้นที่ 

- อบต.ท่างาม 
- สพป. ปราจีนบุรี 
- สพม. ปราจนีบุร ี

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้
มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

อบต.ท่างาม 

๙ การติดตามและประเมินผล  โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่  การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัด  เพื่อรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและปลาย
แผน  พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อบต.ท่างาม 
- สนง.ปภ.จว. ปราจีนบุร ี
- ศูนย์ ปภ. เขต ๓  
ปราจีนบุรี 
- ส านักงานจังหวัด 
ปราจีนบุรี 

 
 
      ๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่า
ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนดดัชนีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์
หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้า
หลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล ้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยัง
สามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 



        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก  ในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยให้จัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผล  ตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบการขับเคลื่อน  
และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
    เพ่ือการจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยขององค์การ

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล  โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล  เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 



บริหารส่วนต าบลท่างามให้มีประสิทธิภาพ  ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
ต่อไป 
 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้    มีการ
คิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         และการ
บริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   การติดตาม
และประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจาก
บทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          การด าเนินการ โดยมี
แนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
       (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา  ค้นคว้า  และ
การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามให้เหมาะสม 
       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เพ่ือให้
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์  ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 
 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า ในกรณีที่ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 
 
       ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  
หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม     ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม  พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
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ภาคผนวก 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

บัญชรีายชื่อบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

ล าดับ
ที ่

ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

1 ผู้อ านวยการท้องถิ่น จ่าเอกรัตนโชติ  จ ารูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

081 940 6487 

2 ก านัน นางส าราญ  หงษ์ทอง 
นางแสงทอง  ศิริรัตน์ 
นางประชุม  วานิชสรไกร 
นายนิพนธ์ ยุวัฒนะ 
นางสาวนิตยา  อิ่มอวบ 
นายส าราญ  ทาบุญมา 

ก านันต าบลท่างาม 
สารวัตก านัน 
สารวัตก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล 
ผู้ช่วยก านันต าบลท่างาม (หมู่ 7) 
ผู้ช่วยก านนัต าบลท่างาม (หมู่ ๗) 

061 636 5131 
089 096 2357 
089 985 9788 
098380 9835 
086 898 9770 
098 262 3716 

ภาคผนวก ก  



 
 
 

 

บัญชรีายชื่อบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

3 ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

นายจิต  พรมรัตน ์
นางนารี  วิรุฬศักดิ ์
นายบวร  คณาสุข 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 

080 698 2790 
098 368 2767 
092 786 8424 

นายบัญชา  โต๊ะยี ่
นางสาวอภิญญา  มานพ 
นางพรรณิกา  ดางาม 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2 

086 149 8126 
081 683 3805 
087 135 1700 

นายนิมิตร์  บัวชุม 
นางสาวศกุนนี  ข าเกิด 
นางอารี  แสวงคุณ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 3 

087 139 0223 
087 694 5075 
098 994 5788 

นางค าเอี้ย  ม่วงสังข์   
นางมณีวรรณ  เหมยพรม 
นางประมวล  พูลประสาท 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 4 

088 485 6233 
093 615 2995 
081 775 0561 

นายดิเรก  มานพ  
นางนุชรี  สุขอรุณ 
นางอรวรรณ  กล่ าบุตร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5 

087 618 5718 
081 151 5597 
089 554 5348 

นายบันดิษฐ   วงษ์นิกร  
นางสาววจี  แสวงด ี
นายกอบชัย  พูลประสาท 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 6 

088 208 8099 
081 437 2390 
080 805 7743 

นางดารัตน์  เสมาทอง 
นายชัยพร  จุไร 
น.ส.จันทร์จริา  จันทร์แจ้ง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๘ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๘ 

 089 253 2260 
084 947 7812 
098 387 8260 

นายกิตติพันธ์   เหลาเพ็ชร 
นางสาวอาริสา นาคตระกูล 
นายปริญญา  เดชสภุา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 

098 370 9472 
081 578 3828 
085 432 9332 

นายสมทรง  ไหมทอง 
นายสมโภชน์  ธนุศิลป ์
นางสาวธนกร  ถาวร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 10 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 10 

095 112 2248 
098 516 2303 
098 516 2303 

ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
 ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นางวรรณา  ม่วงสังข ์
นายท านอง  พุ่มพวง 
นางพยนต์  พงษ์ปัญญา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 11 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 11 

062 554 0318 
081 403 3620 
086 006 8099 

นางธนวรรณ  ออประทีป 
นางสาวนริสา  มานพ 
นายด าเนิน  วานิชสรไกร 
นางอนงค์  มานะจิตร ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 12 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 10 (ผรส.) 

087 132 4283 
098 981 7991 
090 778 2650 
089 110 8066 

4 สมาชิก อบต.ท่างาม นายวิชัย  บุตรสันต ์
นายเกษม  นวลจันทร ์

ประธานสภา อบต. ท่างาม 
รองประธานสภา อบต. ท่างาม 

081 7829109 
085 434 0894 

นายบุญเชิด  สงวนศร ี สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 1 085 434 0894 

ภาคผนวก ก  



 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

นายอมร  ต่อแตม้ 
นายอดิเรก  สถติย ์

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 2 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 2 

089 048 2546 
086 156 8363 

นายสายชล  มาตรา สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 3 092 847 8927 
นางจิตรา  ปล้องทอง 
นายสิรภพ  นวลจันทร ์

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 4 

084 566 4304 
092 396 0798  

นายสมาน  ค ารอด 
นายสุดใจ  รอดศิร ิ

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 5 

088 840 3908 
081 294 1702 

นายรัฐศาสตร์  วงศ์นิกร 
น.ส.ปาริชาติ  ยุวัฒนะ 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 6 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 6 

089 545 2614 
087 587 3977 

นายสมศักดิ์  อ่ิมอวบ สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 7 087 986 3402 
นายวรรทนกิจ  ศิร ิ
นางดารารตัน์  ข าด ี

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที ่8 

087 507 0177 
086 042 0506 

นายประวติร์  ศิรริัตน์   สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 9 089 250 8567 
นายกตัญญู  ไหมทอง 
นางจินตนา  เทียนด า 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 10 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 10 

095 112 2248 
087 141 5095 

นายลิขิต  ตระกูลบุญถนอม 
นางอุมาพร  กลิ่นพิพัฒน์ 

สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 11 
สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 11 

081 459 9503 
064 176 0955 

นายสมบญุ  บุดด ี สมาชิก อบต. ท่างาม หมู่ที่ 12 087 132 4283 
5 ส านักปลดั ฯ จ่าเอกรัตนโชติ  จ ารูญ 

นางสาวสุพรรษา  อากาศ 
นางสาวอัชลี   ดุนขุนทด 
นางสาวธัญรตัน์  อรรถพิจารณ ์
นายพรินทร์  วงศ์จินดา 
นางสาวณปภัทร  หอมจันทร ์
นางสาวภคพร  ฉิมชาต ิ
นางสาวสุนันทร  อิ่มเอิบ 
นายอรรถพงษ์  เจนรัมย ์
นายมานะชัย  แก้วบุดด ี
นายหัสจเร  ผูกมนนต ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
หัวหน้าส านักปลัด อบต.ท่างาม 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นิติกร  
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
ภารโรง 

081 940 4687 
063 914 4562 
093 326 7003 
089 843 0502 
086 916 1329 
087 246 2132 
063 782 3942 
095 782 1382 
084 876 7369 
091 556 2269 
091 556 2269 

ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
6 กองช่าง นายปริญญา  พ่ึงรอด 

นายพิชิต  กล้าสงคราม 
นายประเวศ  วงศ์เพ็ชร 
นางจตุรง  พลช ู
นายสุทธิ  บ้านเมือง 
นายอนุพงษ์  คงเหล็ก 
นายศุภรตัน์  คงใจ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมลูฝอย 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 

097 325 5800 
083418 9898 
091 579 8615 
084 871 1508 
099 738 0272 
094 972 8181 
099 738 0272 

7 กองคลัง 
 

นางวัชรีพร  วัลลานนท์ 
นางรุ่งตะวัน นงนุช 
นางอโนมา  บุญชม 
นางนิตยา  ส าเนียงเสนาะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได ้

084 757 7051 
089 245 7062 
092 448 0569 
089 245 7062 

ภาคผนวก ก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และข้างเคียง 

 
 

 

8 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางสาวนันทรินทร์  สัตย์ธรรม 
นางสุชาดา  ไผสุ่ข 
นางทองใบ  ต่อแต้ม 
นางวรรณี  วงษ์ภาศกลาง 
นางสุลี  ช่างเก็บ 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

088 349 3343 
083 803 9446 
062 498 7305 
081 590 6344 
062 498 7305 

9 รพสต.ท่างาม นายประสิทธิ  เจริญนพกิจ ผู้อ านวยการ รพสต.ท่างาม 037-571052 

ล าดับที ่ ประเภทส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

อบต.ไมเ้ค็ด 
อบต.บ้านพระ 
อบต.รอบเมือง 
อบต.ดงพระราม 
ทต.นาปรือ 
ทม.ปราจีนบรุ ี
ทม.ปราจีนบรุ ี
อบต.ดงขี้เหล็ก 

นายวุฒิชัย  มณีงาม (เป้) 
นายมานะ  ร้อยพวง (พี่นะ) 
นายเมฆิน  นลิยุบล (พี่เจ๋ง) 
นายเสกสัญ  ทวีสุข (พี่เสก) 
นายอเนก  ปานะโปย (พี่เนก) 
นายอดิศักดิ์  โอสถผสม (พ่ีโบ๊ท) 
จ.ส.อ.จักร์พงษ์  บุษบงค์ 
พ.จ.อ.เจษฎา  จูเซยีร (พี่จ๊อด) 

จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
นักพัฒนาชุมชน (รก.ปภ.) 
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 
จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 

088 217 6480 
๐๘๗ ๑๓๒ ๔๕๒๑ 
๐๙๕ ๘๘๙ ๑๔๒๕ 
๐๘๖ ๓๖๘ ๓๒๓๔ 
๐๙๗ ๑๘๔ ๖๑๐๒ 
๐๘๑ ๒๕๑ ๓๙๐๖ 
๐๘๐ ๕๖๖ ๗๓๑๓ 
๐๙๓ ๒๖๒ ๔๐๐๐ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

๑ ศูนย์ ปภ.เขต๓ ปราจีนบุรี ศูนย์ป้องภัย ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๕๐-๖ 
สายด่วน ๑๗๘๔ 

๐ ๓๗๒๙ ๑๗๕๗ 

๒ วิทยาลัย ปภ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกัน ๑๕๐.๐๗๕ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๔๘ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๔๘ 
๓ ศูนย์อ านวยการฯจังหวัดปราจีนบุรี 

)ปกครองจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง(  
สวนหลวง ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๒๙ 

สายด่วน ๑๙๘ 
๐ ๓๗๔๕ ๔๑๒๙ 
 

๔ ส านักงาน ปภ. จังหวัดปราจีนบุรี ป้องกนั ๑๕๐.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๑๙ ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๒๐ 
๕ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ชัยพฤกษ์ ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๓๑๐๕ ๐ ๓๗๒๑ ๔๐๗๓ 
๖ อ าเภอบ้านสร้าง ล าดวน ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๒๒๕ ๐ ๓๗๒๗ ๑๒๒๕ 
๗ อ าเภอศรีมโหสถ ชวนชม ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๑๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๑๐ 
๘ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เอื้องค า ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๙๒๒๒-๓ ๐ ๓๗๒๗ ๙๒๒๒ 
๙ อ าเภอประจันตคาม ดาวเรือง ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๔๐๒ ๐ ๓๗๒๙ ๑๔๐๒ 

๑๐ อ าเภอกบินทร์บุรี บานช้ืน ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๘๐๐๓ ๐ ๓๗๒๘ ๘๐๐๓ 

ภาคผนวก ข  



๑๑ อ าเภอนาดี ชงโค ๑๕๗.๑๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๗๔ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๗๔ 
๑๒ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศูนย์โพธิ์ทอง ๑๖๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๙ ๐ ๓๗๒๑ ๒๑๖๓ 
๑๓ เทศบาลต าบลนาปรือ บ้านนาปรือ ๑๕๕.๓๐๐ ๐ ๓๗๔๐ ๗๔๙๕ ๐ ๓๗๔๘ ๒๐๐๖ 
๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๑๘ ๐ ๓๗๒๑ ๖๙๐๘ 
๑๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑ ๐ ๓๗๔๕ ๗๒๑๑ 
๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม   ๐ ๓๗๔๐ ๗๐๘๘ ๐ ๓๗๔๐ ๗๑๘๐ 
๑๗ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ บ้านพระ ๑๖๒.๑๕๐ ๐ ๓๗๔๗ ๑๓๔๕ ๐ ๓๗๔๗ ๒๐๗๐ 
๑๘ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ไม้เค็ด ๑๖๒.๒๒๕ ๐ ๓๗๕๔ ๔๑๗๑ ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๗๐ 
๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี   ๐ ๓๗๓๙ ๙๙๐๘ ๐ ๓๗๓๙ ๙๙๐๘ 
๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ๐ ๓๗๒๑ ๓๒๕๙ 

สายด่วน ๑๑๓๑ 
 

๒๑ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๔๕ ๒๐๗๙ ๐ ๓๗๒๑ ๗๑๖๗ 
๒๒ สภ.เมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีน ๑๕๓.๔๕๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๕๘  ๐ ๓๗๒๑ ๒๐๐๘ 
๒๓ สภ.บ้านสร้าง บ้านสร้าง ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๓๘๐ ๐ ๓๗๒๗ ๑๓๘๐ 
๒๔ สภ.ศรีมโหสถ มโหสถ ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๙๙ ๐ ๓๗๒๗ ๖๑๒๓ 
๒๕ สภ.ศรีมหาโพธิ มหาโพธ์ิ ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๗ ๙๑๑๑ ๐ ๓๗๒๗ ๙๔๓๑ 
๒๖ สภ.ประจันตคาม ประจัน ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๓๗ ๐ ๓๗๒๙ ๑๗๓๗ 
๒๗ สภ.กบินทร์บุรี กบินทร ์ ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๘๑๑๙ ๐ ๓๗๒๘ ๘๑๗๗ 
๒๘ สภ.นาดี นาดี ๑๕๒.๕๕๐ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๙๙ ๐ ๓๗๒๘ ๙๐๙๙ 
๒๙ ต ารวจทางหลวง ทางหลวงกบินทร์บุรี ๑๕๘.๐๐๐ ๐ ๓๗๒๐ ๕๑๐๑  
๓๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี   ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๖๔ 

 สายด่วน ๑๑๒๙ 
 

๓๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี   ๐ ๓๗๒๑ ๓๘๔๓ ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๗๙ 
๓๒ องค์การโทรศัพท์   ๐ ๓๗๒๑ ๑๖๐๓  

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

33 ประชาสัมพันธ์ จ .ปราจีนบุรี    0 3745 4058-9 0 3745 4058 
34 มณฑลทหารบกท่ี 12 )ค่ายจักรพงษ์(    0 3747 5237 0 3747 5208 
35 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์   0 3747 1439 0 3747 1438 
36 ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี   0 3721 7874 0 3721 7872 
37 ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี   0 3721 7003-4 0 3721 7934 
38 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี   0 3721 6670 0 3721 6670 
39 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปราจีนบุรี   0 3721 2073 0 3721 2073 
40 ส านักงานโครงการชลประทาน 

ปราจีนบุรี 
  0 3720 0416 0 3721 2178 

41 สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดปราจีนบุรี   0 3748 6748-9 0 3748 6748 
42 ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี   0 3720 0647 0 3721 2839 
43 แขวงการทางปราจีนบุรี   0 3721 1098 0 3721 3225 



44 แขวงทางหลวงชนบท จว.ปราจีนบุรี   0 3721 2117 0 3745 2035 
45 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
  0 3745 4326-7 0 3745 4326 

46 ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6   0 3721 3638-9 0 3721 3638 
47 สถานีอุตุนิยมวิทยา ปราจีนบุรี   0 3721 1064 0 3721 6396 
48 สถานีอุตุนิยมวิทยา กบินทร์บุรี   0 3728 1115 0 3728 1115 
49 ส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   037-454027-8 037-454027 
50 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดปราจีนบุรี 
  037-454019-20 037-454019- 

51 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี   037-454030-2 037-454029 
52 ส านักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี   0 3745 4023 0 3745 4022 
53 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

 ปราจีนบุรี 
  0 3720 5890-1 0 3720 5799 

54 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   0 3721 1626-7 0 3721 1124 
55 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กู้ชีพเจ้าพระยา 155.475 0 3721 1446 

สายด่วน 1669 
0 3721 4945 
 

56 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์   0 3721 7038  
57 โรงพยาบาลอ าเภอปากพลี   0 3738 1832-3 0 3739 9207 
58 โรงพยาบาลอ าเภอบ้านสร้าง บ้านสร้าง 2 155.670 0 3727 1238 0 3727 1238 
59 โรงพยาบาลอ าเภอประจันตคาม ประจัน 2 155.670 0 3729 1368 0 3729 1368 
60 โรงพยาบาลอ าเภอศรีมโหสถ มโหสถ 2 155.670 0 3727 6127 0 3727 6480 
61 โรงพยาบาลอ าเภอศรีมหาโพธิ มหาโพธ์ิ 2 155.670 0 3727 9204 0 3727 9204 
62 โรงพยาบาลอ าเภอกบินทร์บุรี กบินทร ์2 155.670 0 3728 8196-7 0 3728 8201 
63 โรงพยาบาลอ าเภอนาดี นาดี 2 155.670 0 3728 9057 0 3728 9163 
64 โรงพยาบาลอิมพีเรียล   0 3721 1587  
65 โรงพยาบาลโสธราเวช กบินทร์บุรี   0 3720 9503  
66 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้เค็ด   0 3745 1068 0 3745 1066 
67 ส านักพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี   0 3745 4466 0 3745 4468 

บัญชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน 
วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 

นามเรียกขาน ความถี่ โทรศัพท์ โทรสาร 

68 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี   037-212719 037-212719 
69 มูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม   037-206191  
70 มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมประจันตคาม 168.750 084-529-7497  
71 มูลนิธิสว่างบ าเพ็ญธรรมสถาน บ าเพ็ญ 168.475 037-214456  
72 มูลนิธสิัจจพุทธธรรม )กบินทร์บุรี(  สัจจะ 168.275 037-283114  

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน )แจ้งเหตุด่วน(     
1 กรมควบคุมมลพิษ   สายด่วน 1650  
2 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า   สายด่วน 1199  
3 ต ารวจทางหลวง   สายด่วน 193  
4 สถานีต ารวจ   สายด่วน 191  



5 สถานีดับเพลิง   สายด่วน 199  
6 ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน   0-2226-4444  
7 ศูนย์บริการฉุกเฉินทางรังสี   0-2579-5230-4  
8 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม   สายด่วน 1356  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

ล าดับ
ที ่

ค าน า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นาย เกษม นวลจันทร ์ อปพร.  

2 นาย นายจ าลอง เรืองศร ี อปพร.  

3 นาง กัลย์สดุา ก าลังม ี อปพร.  

4 นาย วินัย กุ้งทอง อปพร.  

5 นาย อดิเรก สถิตย ์ อปพร.  

6 นาย ทองพูล สถิตย ์ อปพร.  

7 นาย วิเชียร ด้วงนิล อปพร.  

8 นาง สังเวียน ขุมทอง อปพร.  

9 นาย สงวนศักดิ ์ ไชยโอสถ อปพร.  

ภาคผนวก ค  



10 นาย ส าราญ ทาบุญมา อปพร.  

11 นาย รัฐศาสตร ์ วงษ์นิกร อปพร.  

12 นาย พิทักษ์ พิศภาค อปพร.  

13 นาย สมพงษ ์ รอดศิร ิ อปพร.  

14 นาย วิชัย อากาศ อปพร.  

15 นาย วิเชียร ์ บุญครุฑ อปพร.  

16 นาย สุรเชษฐ์ วาณิชสรไกร อปพร.  

17 นางสาว ประไพ ประเสริฐสุข อปพร.  

18 นาย สมพงษ ์ จุไร อปพร.  

19 นาย ธวัชชัย  อากาศ อปพร.  

20 นาย สมปอง เหลาสุข อปพร.  

21 นาง บังอร ศรนารายณ ์ อปพร.  

22 นาย ธาน ี ใบบ้ง อปพร.  

23 นาง จิตรา ปล้องทอง อปพร.  

24 นาย เอกรัตน ์ สถติย ์ อปพร.  

25 นางสาว ณัฐชานนท์ ศิริรัตน ์ อปพร.  

26 นาย ก าพล พึ่งสม อปพร.  

27 นางสาว ยุภาพร สืบซื้ง อปพร.  

28 นาย นพรัตน์กิจ พงษ์ปัญญา อปพร.  

29 นาย สาธร ปล้องทอง อปพร.  

30 นาย อนุพงษ์ คงเหล็ก อปพร.  

31 นาง ประมวล พูลประสาท อปพร.  

32 นาง ลลิตา ม่วงสังข ์ อปพร.  

33 นางสาว สายชล โต๊ะยี ่     อปพร.  

บัญชีรายช่ืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

ล าดับ
ที ่

ค าน า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

34 นาย นิกร นวลจันทร ์ อปพร.  

35 นาง มณีวรรณ เหมยพรม อปพร.  

36 นาย ส าราญ พึ่งสม อปพร.  

37 นาย ทองพูล พลเผือก อปพร.  

38 นาง กาญจนา เลื่อมส ี อปพร.  

39 นาง ส ารวย บัวทอง อปพร.  

40 นาย มนูญ เปี่ยมผล อปพร.  

41 นาย ธเนศ ผิวเอี่ยม อปพร.  

42 นางสาว อภิญญา มานพ อปพร.  



43 นาย ยัง สัมฤทธ์ิ อปพร.  

44 นาย ส าเริง มานพ อปพร.  

45 นาง อนงค์ มานะจิตร ์ อปพร.  

46 นาย ใจ สายหม ี อปพร.  

47 นาย วารี น้ าค้าง อปพร.  

48 นาย ชัยพร จุไร อปพร.  

49 นาย วินัย สถิตย ์ อปพร.  

50 นาย นิพนธ ์ ยุวัฒนะ อปพร.  

51 นาย มนตร ี ครุฑคง อปพร.  

52 นาย สมาน ค ารอด อปพร.  

53 นาย สุรฉัตร บัวชุม อปพร.  

54 นาย อมร ต่อแต้ม อปพร.  

55 นาย พายัพ พลอยศิร ิ อปพร.  

56 นาย องอาจ แสวงงาม อปพร.  

57 นางสาว น้ าฝน รอดศิร ิ อปพร.  

58 นาย ด าเนิน ไตรรินทร ์ อปพร.  

59 นาย วิเชษฐ์ ไชยพิเนตร อปพร.  

60 นาง วันเพ็ญ สายสณิะวัฒน ์ อปพร.  

61 นาย อรรถพงษ ์ เจนรัมย ์ อปพร.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

เมือง อบต. อบต.ท่างาม 0 3721 6120 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
เรือ 
รถบรรทุก(ดเีซล)แบบดับเพลิง 

1 
3 
1 

อบต.ไมเ้ค็ด 0 3745 417๑ 
0 3745 417๐ 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลคิและ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
รถยนต์ตรวจการณ ์
เครื่องสูบน้ าหาบหามขนาด 50 แรงม้า 
เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์  18  นิ้ว  
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด ๓ กิโลวัตต์
พ้อมอุปกรณไ์ฟส่องสว่าง 

1 
1 
 

1 
1 
1 
๑ 

อบต.บ้านพระ 0 3747 1345 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
รถยนต์ตรวจการ 

1 
1 
1 
1 

อบต.ดงขี้เหล็ก 0 3740 3623 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000 ลิตร 
รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ ์
รถกระเช้าไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่งน้ า  6 นิ้ ว 
เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์  12  นิ้ว 

1 
1 
1 
1 
1 

อบต.โคกไม้ลาย 0 37๒๑ ๘๓๒๖ รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.วัดโบสถ ์ 0 3748 2855 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.โน้นห้อม 0 3729 4116 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000  ลติร 1 
อบต.บางเดชะ 0 3728 7066 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 

รถกระเช้าไฟฟ้า 
1 
1 

อบต.รอบเมือง 0 3721 6908 
0 3721 6918 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  8,000  ลิตร 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

1 
1 

อบต.ดงพระราม 0 3720 0669 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000  ลติร 

1 
1 

ทต. ทต.บ้านนาปรือ 0 3740 7495 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  5,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ าขนาท่อส่ง  2  นิ้ว 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

ทต.โคกมะกอก 0 3729 4122 
ต่อ 106 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  3,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 
เรือท้องแบน 

1 
1 
1 
1 
4 

ภาคผนวก ง  



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

เมือง ทม. เมืองปราจีนบุร ี 0 3721 1099 
สายด่วน 199 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000  ลติร 
รถยนต์ตรวจการ 
เรือดับเพลิง 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
เครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม 
เครื่องสูบน้ าแบบพญานาค 
เครื่องสูบน้ าแบบ KATO ขนาดท่อ  6  นิ้ว 
รถยนต์บรรทุก  6  ล้อ 
รถตักดิน 
รถตัก JCB 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
รถแบ็คโฮ 
รถแทร็คเตอร ์
รถบดถนน 
รถบรรทุก  10  ล้อ 
รถดูดฝุ่น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 อบจ. อบจ.ปราจีนบุร ี 037-213259 
สายด่วน 1131 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000  ลติร 
รถแบ็คโฮ 
รถเกลี่ยดิน(เกรดเดอร์) 
รถแทร็คเตอร์แบบตีนตะขาบ 
รถตักล้อยาง 
รถบดอัด 
รถบรรทุกลากจูง(ขนย้ายเครื่องจักร) 
รถบรรทุกเทท้าย 
รถกระบะบรรทุก 
รถบรรทุกตดิตั้งเครนไฮดรอลิค 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  8  นิ้ว 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์

3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
4 

 
 
 
 
 



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

ประจันตคาม อบต. อบต.หนองแสง 0 3745 1012 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  5,000  ลิตร 1 
อบต.ค าโตนด 0 3746 3497 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 1 
อบต.หนองแก้ว 0 3746 3042 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 

เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
1 
1 

อบต.บุฝ้าย 0 3721 3635 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
เรือท้องแบน 

1 
1 

ทต. ทต.ประจันตคาม 037-291401 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,500  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000 ลิตร 
รถยนต์ตรวจการ 
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  4  นิ้ว 
เครื่องสูบน้ าชนิดหาบหามขนาด  3  นิ้ว 
ไดโวสู่บน้ าขนาดท่อ  3  นิ้ว 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

ทต.โพธิ์งาม 0 3741 0388 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าติดตั้งกระเช้าขนาด  6,000  ลิตร 
รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน 
รถจักรยานยนต์ตรวจการณ ์
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  6  นิ้ว 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ส่วนราชการ ศูนย์ ปภ.เขต3 
ปราจีนบุร ี

0 3729 1750-6  
ต่อ 616 
สายด่วน 1784 

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบอ่น้ าตื้น 
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบอ่บาดาล 
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ า
ระยะไกล 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 
รถผลติน้ าดืม่ 
รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 6 ตัน 
รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 12 ตัน 
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่น 3 ตัน 
รถบรรทุก 10 ล้อ ตดิตั้งปั้นจั่น 6 ตัน 
รถบรรทุก 6 ลอ้ ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาบ่อ
น้ าบาดาล 
รถบรรทุกตูค้อนเทนเนอร ์
รถบรรทุกเอนกประสงค์ 
รถบรรทุกลากจูง  พร้อมหางลากจูง 
รถบรรทุก 10 ล้อแบบท้ายลาด 
รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ D7 
รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ D6 
รถตักล้อยาง 1.2 ลบ.ม. 

1 
1 
1 
 

8 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 



 
บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

ประจันตคาม ส่วนราชการ ศูนย์ ปภ.เขต3 
ปราจีนบุร ี

0 3729 1750-6  
ต่อ 616 
สายด่วน 1784 

รถเกลี่ยดินขนาดใหญ ่
รถบดสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตวัเอง 
รถบดตีนแกะขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
รถเครนขนาดใหญ่บรรเทาสาธารณภัยขนาด   
21 และ 65 ตัน 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  4  นิ้ว 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  8  นิ้ว 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  10  นิ้ว 
รถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
รถกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดกลาง 
รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวตัถุอันตราย 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง 
เรือท้องแบนอลูมิเนียม 
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 
เรือขนาดเล็ก ชนิดไฟเบอร์กลาส 
เรือขนาดเล็ก ชนิด HDPE 
หางบรรทุกลากจูง 
หางลากพ่วงบรรทุกเครื่องผลติน้ าดื่ม 
เครื่องยนต์เรือ 
รถแบ็คโฮ 
รถแบ็คโฮ แบบแขนตักยาว  

2 
1 
1 
2 
 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31 
17 
70 

362 
2 
1 

14 
3 
1 

มูลนิธ ิ ร่วมกตัญญ ู 084 529 7497 รถเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 
อุปกรณ์เครื่องตัด/ถ่าง พร้อมชุดตน้ก าลัง 
ไฮดรอลิค 
ชุดกู้ภัยทางน้ าพร้อมอุปกรณ ์

4 
1 
 

4 
บ้านสร้าง อบต. อบต.บ้านสร้าง 0 3740 2089 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 

เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  8  นิ้ว 
1 
1 

อบต.บางเตย 0 3745 1054 เรือยนต์ขนาด 10 ที่น่ัง 1 
อบต.บางปลารา้ 0 3745 1066 รถน้ าเอนกประสงค ์ 1 
อบต.บางพลวง 0 3727 1925 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 

เรือท้องแบน 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

1 
1 
1 

ทต. ทต.บ้านสรา้ง 0 3727 1228 
0 3727 1362 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถกระเช้าติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
รถยนต์บรรทุกเครื่องหาบหาม 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์

1 
1 
1 
1 
2 
1 

 



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

ศรีมโหสถ อบต. อบต.ไผ่ชะเลือด 0 3721 5596  รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  
ลิตร 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  8  นิ้ว 

1 
8 

อบต.โคกปีบ 0 3727 6271 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.โคกไทย 0 3727 6513 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 

ทต. ทต.โคกปีบ 0 3727 6114 
สายด่วน 199 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  3,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000  
ลิตร 
รถยนต์ตรวจการ 
เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  4  น้ า 
เลื่อยโซ่ยนต ์

1 
1 
1 
1 
1 

ศรีมหาโพธ ิ อบต. อบต.หัวหว้า 0 3740 8442 รถน้ าเอนกประสงค ์ 2 
อบต.บ้านทาม 0 3720 6339 เรือท้องแบน 

เรือพลาสติก  2  ที่น่ัง 
รถยนต์ OTOS 

1 
11 
1 

อบต.ท่าตูม 0 3728 5161 รถดับเพลิงสารเคมีด้วยโฟม 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
รถพยาบาล 1669 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
เครื่องสูบน้ า 
รถไถดันหน้า 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

อบต.หนองโพรง 0 3720 9302 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 3 
อบต.ศรีมหาโพธ ิ 0 3727 9529 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 

เครื่องสูบน้ าขนาดท่อส่ง  6  น้ า 
รถไถดันหน้า 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

1 
1 
1 
1 

อบต.ดงกระทงยาม 0 3757 2318 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถพยาบาล 1669 

1 
1 

อบต.กรอกสมบูรณ์ 0 3720 8152 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
ทต. ทต.ศรีมหาโพธิ ์ 0 37279 136-7 

0 3727 9119 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  12,000 ลิตร 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 
รถยนต์ตรวจการ 
รถบรรทุกเครื่องหาบหาม 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

ศรีมหาโพธ ิ ทต. ทต.ศรีมหาโพธิ ์ 0 3727 9136-7 
0 3727 9119 

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 
เลื่อยโซ่ยนต ์
รถกระเช้าไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ า 

2 
1 
1 
1 
1 

ทต.กรอกสมบรูณ ์ 0 3740 0254 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  3,000  ลิตร 
เครื่องสูบน้ าขนาด  8  นิ้ว 
รถกู้ชีพกู้ภัย(พร้อมอุปกรณ์) 
รถยนต์ตรวจการ 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

นาด ี อบต. อบต.ส าพันตา 0 3720 4094 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถยนต์ตรวจการ 
รถตู้ฉุกเฉิน 
เครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือหมุน 

1 
1 
1 
1 

อบต.แก่งดินสอ 0 3748 6806 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 1 
อบต.ทุ่งโพธิ ์ 0 3740 1086 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 

รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
1 
1 

อบต.สะพานหิน 0 3745 8170 เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์

2 
1 

อบต.บุพราหมณ ์ 0 3748 6807 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 
เรือท้องแบน 

1 
2 

อบต.นาด ี 0 3728 9247 รถน้ าเอนกประสงค์(พร้อมอุปกรณ์) 
รถ อปพร. (พร้อมอุปกรณ์) 
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
รถกระบะดั้ม 

1 
1 
1 
1 

ทต. ทต.นาด ี 0 3728 9086 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000 ลิตร 
รถยนต์ตรวจการ 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

1 
1 
1 
1 
1 

กบินทร์บุร ี อบต. อบต.บ้านนา 0 3729 8138-9 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถกระเชา้เอนกประสงค ์

1 
1 

อบต.กบินทร ์ 0 3720 3083 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
เรือท้องแบน 

1 
1 

อบต.เมืองเก่า 0 3728 2636 รถดับเพลิง 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์

1 
1 

 
 
 



บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

กบินทร์บุร ี อบต. อบต.ลาดตะเคียน 0 3721 5499 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.วังตะเคียน 0 3757 6579 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.หนองกี่ 0 3720 4132 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  5,000  ลิตร 1 
อบต.วังท่าช้าง 0 3729 7110 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 
อบต.หาดนางแก้ว 0 3745 1035 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 

เรือไฟเบอร ์
รถฟาร์มแทร็คเตอร์ขนาด  92  แรง 

1 
10 
1 

อบต.วังดาล 0 3746 0549 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  4,000  ลิตร 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์

1 
1 

อบต.นาแขม 0 3746 0481 
0 3746 0117 

เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต ์
ชุดดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ ์

1 
1 

อบต.นนทร ี 0 3720 5046 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
รถยนต์ปิคอัพ 
รถกระเช้าไฟฟ้า 

2 
1 
1 
2 
1 

อบต.เขาไม้แก้ว 0 3745 8074 
0 3745 8077 

รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
 

1 

อบต.บ่อทอง 0 3746 0037 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 1 
อบต.ย่านร ี 0 3746 0333 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร 1 

ทต. ทต.กบินทร ์ 0 3728 3167 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  5,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
เรืองท้องแบน 

2 
1 
2 
2 
2 

ทต.เมืองเก่า 0 3728 1666 รถดับเพลิงขนาด  2,500  ลิตร 
รถดับเพลิงอาคาร  4,000  ลติร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  5,000  ลิตร 
รถบรรทุกเครื่องหาบหาม 
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ทต.สระบัว 0 3757 5089 รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  2,000  ลิตร 
รถน้ าเอนกประสงค์ขนาด  10,000  ลติร 
รถกระเช้า 
รถยนต์เล็กเคลื่อนที่เร็ว 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 



 
บัญชีเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

อ าเภอ ประเภท
หน่วยงาน 

หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

ประเภทเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

จ านวน 

กบินทร์บุร ี มูลนิธ ิ สัจจพุทธธรรมฯ 0 3728 3114 รถตู้อ านวยการกูภ้ัยพร้อมอุปกรณส์ื่อสาร 
รถพยาบาล(แอมบูแลนซ์:Ambulance) 
รถตู้อุปกรณ์เครื่องตัด-ถ่าง 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 
รถยนต์กู้ภยัเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ ์
เรือล าเรียงจ านวน  8  ทีน่ั่ง 
เรือท้องแบนจ านวน  10  ที่น่ัง 
อุปกรณ์ชุดประดาน้ า 
รถอุปกรณ์พิเศษพร้อมเครื่องไฟ 

3 
3 
3 
2 

20 
2 
3 
4 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือบุคคลที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 
        
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
ที่อยู่ 

อาย ุ ความพิการ หมายเหตุ 
บ้านเลขที ่ หมู่ที ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

น.ส.ขนิษฐา  สังข์มงคล 
นางชลูด  โฉมงาม 
นางสงัด  พลชัย 
นายทองหล่อ  กฤษณา 
นางประสงค์  ผลเกิด 
นางสมจิต  มาประเสริฐ 
นายเช้า  ทองศรี 
นายเริ่มวงศ์  ไพศาล 
นางเฉลา  ธนไพบูลย ์
นายหลี  สาโรจน ์
นางชวน  งามแสน 
นายไทย  บัวชุม 
นายบุญสม  สังข์มงคล 
นางอนงค์  พัดงาม 
นายสว่าง  ยุวัฒนะ 
นายเงิน  เช้ือป้ัน 
นายสมศักดิ์  อัมราศัย 
นางตะลุ่ม  อินทแพทย ์
น.ส.สุวารี  ศรีแก้ว 
นายโป๊ะ  มีรส 
นายอ านวย  พึ่งอารมณ ์
ด.ญ.ธัญพร  ศรีมาศ 
นางเพียร พูลแก้ว 
นายวิชิต  เช้ือสอน 

32 
45 
75 
65 
45 
33 
31 
25 
24 
6 
9 

14 
65 
39 
21 
16 
29 
39 
19 
37 
48 
23 
22 
31 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
7 
7 
9 
9 
9 
9 

10 
12 
12 

32 
61 
62 
77 
63 
77 
80 
38 
68 
74 
77 
72 
82 
88 
81 
89 
64 
73 
36 
84 
32 
11 
64 
74 

ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการได้ยิน 
ทางการได้ยิน 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการได้ยิน 
ทางการได้ยิน 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการได้ยิน 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางาการได้ยิน 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 
สติปัญญา 
ทางการเคลื่อนไหว 
ทางการเคลื่อนไหว 

 

 
 
 
หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว         

ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

คนพิการ 



 
 

 
 

บัญชีรายช่ือสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 
ล าดับที ่ สถานที ่ ที่ต้ัง หมายเหตุ 

๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม หมู่ที ่4  
๒ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร หมู่ที่ ๑๒  
๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่างาม หมู่ที่ ๘  
๔ โรงเรียนวดัเลียบ หมู่ที่ ๒  
๕ โรงเรียนวดัหาดสะแก หมู่ที่ ๑๑  
๖ วัดเลียบ หมู่ที่ ๑  
๗ วัดกระแจะ หมู่ที ่๗  
๘ วัดหาดสะแก หมู่ที ่๑๑  
๙ ป้อมต ารวจต าบลท่างาม หมู่ที่ ๔  

๑๐ สถานีบริการน้ ามัน หมู่ที่ ๒   
๑๑ โรงแรม/รสีอร์ท/โฮมสเตย ์ หมู่ที๑่ ๒ ,หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๓  
๑๒ โรงงานจ าหน่ายพลาสติก หมู่ที่ ๒,  
๑๓ หอพัก หมู่ที่ ๑๒   
๑๔ ร้ายอาหารชมชล หมู่ ๑๒  
๑๕ ร้านอาหารริมน้ า หมู่ ๑๒  
๑๖ ร้านอาหารร่มไม ้ หมู่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 



แบบส ารวจศูนย์พักพิงช่ัวคราว                

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ล าดับที ่

สถานที่พักพิงชั่วคราว 

ชื่อสถานที ่

ที่อยู่ รองรับ 
ผู้อพยพได้จ านวน 

)คน( 

สิ่งสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั ค่าพิกัด GPS 

)ถ้าม(ี 
หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ 

๑ 
 

วัดเลียบ 
 

๑๔.๐๔๑๐๙๑,101.405978 บ้านคลองตาหลวง ท่างาม เมือง ๑๐๐   ไฟฟ้า 
  ประปา 
  ห้องสุขา 
  อื่น ๆ ...)ระบุ(... 

๒ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 14.028722,101.421518 บ้านท่างาม ท่างาม เมือง ๑๕๐   ไฟฟ้า 
  ประปา 
  ห้องสุขา 
  อื่น ๆ ...)ระบุ(... 

๓ วัดกระแจะ 14.027270,101.444081 บ้านกระแจะ ท่างาม เมือง ๑๐๐   ไฟฟ้า 
  ประปา 
  ห้องสุขา 
  อื่น ๆ ...)ระบุ(... 

๔ วัดหาดสะแก 14.00772,101.446081 บ้านหาดสะแก ท่างาม เมือง ๑๐๐   ไฟฟ้า 
  ประปา 
  ห้องสุขา 
  อื่น ๆ ...)ระบุ(... 
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ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓) ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเสี่ยงสูง   ความเสี่ยงปานกลาง      ความเสี่ยงต่ า 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
ความเสี่ยงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยสูง         ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบวิกฤต 
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ความเสี่ยงต่ า     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยปานกลาง ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อย       ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบเล็กน้อย 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรุนแรงของผลกระทบร้ายแรง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนงาน/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/เป้าหมาย 

และพื้นที่ด าเนินการ )ถ้ามี( 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการระงับและป้องกันสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

เพื่อให้ผู้ท่ีประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที
ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

๒ โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหนา้ที่  
พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั มีเครื่องมือที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
และมีความปลอดภัยแก
เจ้าหน้าท่ี 

๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้งใหม่หรือทบทวน 

เพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่ สมาชิก อป
พร. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมมีความ
พร้อมและสมรรถนะที่พร้อมจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ 

๔ โครงการฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ที่
สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ดับเพลิงในเบื้องต้นได ้

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ผู้ประสบอัคคีภัยสามารถ
ดับเพลิงและช่วยเหลือตนเองได้
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

๕ โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อเสริมทักษะ และศักยภาพใน
การระงับเหตุอัคคีภัยให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาท เมื่อเกิด
เพลิงไหม้และน าไปปฏิบัติได้
จริง 
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แผนงาน/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/เป้าหมาย 

และพื้นที่ด าเนินการ )ถ้ามี( 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๖ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
เบื้องต้น 

เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที
ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประสบภัย  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

๗ โครงการจดัซื้อเครื่องแต่งกายให้
สมาชิก อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้มี
เครื่องแบบในการปฏิบตัิงาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั สมาชิก อปพร.มี
เครื่องแบบท่ีถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 

๘ โครงการจดัซื้อเครื่องแต่งการแก่
เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัมีเครื่อง
แต่งกายที่ป้องกันการดับเพลิง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับความ
ปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงาน 

๙ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์

เพื่อเป็นเฝ้าระวังและป้องกันภัยที่
อาจเกิดขึน้บนท้องถนนและเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล
ต่อเนื่อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.ท่างาม ส านักปลดั ประชาชนท่ัวไปได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ในช่วงวันหยุดเทศกาล 
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ศนูยอ์ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่งำม 
อ ำเภอเมอืงปรำจนีบรุ ี จงัหวดัปรำจนีบรุ ี

 


