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ค าน า 
 
  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียว ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในเชิงรุกจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีรีบด่วน  
โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติคือ อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัยอื่นๆ  นอกจากนั้นยัง
มีเหตุร้ายในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งภัยพิบัติ
เหล่านี้มักจะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

  แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม พ.ศ.25๖๑  ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่ง
เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ  ให้สูญเสียน้อยท่ีสุด ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนเฉพาะกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติและประเมินผลของการปฏิบัติงานอย่างครบ
วงจร  เพื่อให้เกิดผลส าฤทธิ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุดต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม 
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แผนเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภัย วาตภัย และดนิโคลนถลม่  
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่างาม ป ี25๖๑ 

อ้างถึง     1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 
  2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6)  

พ.ศ.2552 
 

สถานการณ์ทั่วไป 
 ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงเวลาเปล่ียนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ซึ่ง
มักจะเกิดพายุไซโคลนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทยและมีก าลังแรงขึ้น ท าให้มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะริมบริเวณแม่น้ าปราจีนบุรี  ต าบลท่างาม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น  ศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม จะด าเนินงานตามแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย และแผ่นดินถล่ม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย  วาตภัย และแผ่นดินถล่ม      
2) เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นท่ี 

 

นโยบาย 
            เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติ จึงก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

- ก าหนดภารกิจ หน้าท่ีและรายละเอียดการปฏิบัติการค าส่ัง การควบคุมและการประสานงานไว้
อย่างชัดเจน 
  - จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพื่อทราบภารกิจหน้าท่ีและพร้อม
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 -  ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีสามารถใช้ปฏิบัติงาน
และจัดเตรียมสถานท่ีรองรับการอพยพ สถานท่ีพยาบาล และเวชภัณฑ์ส าหรับช่วยราษฎรผู้ประสบภัยในพื้ นท่ีเส่ียง
ภัยรวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเตรียมส ารองอาหารและน้ า เพื่อการบริโภคอย่างน้อย 3 -7 วัน ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
 -  จัดให้มีข่ายงานท่ีสามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 
และครอบคลุมถึงระดับต าบลและหมู่บ้าน 
 - ศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รายงาน
สถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นท่ีตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้จังหวัดทราบทางโทรสาร 
0-3๗๔๕-๔๔๑๖-๒๐ โดยให้ระบุถึง วันท่ี เดือน ปี ท่ีเกิดภัย สถานท่ีเกิดภัย ประมาณการความเสียหาย จ านวน
ผู้ประสบภัย การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ให้รายงานอ าเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบบัญชี สรุปความเสียหาย
และความให้การช่วยเหลือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มท่ีก าหนด 
  -  ให้ทุกฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีท่ีเกิดอุทกภัย และวาตภัย หากภัยเกิดขึ้น
เป็นบริเวณกว้าง ให้เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีได้ส ารวจไว้เป็นอันดับแรก 



 
บทที่ 1  การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอทุกภัย 

 สถานการณ์เฉพาะ 
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นท่ีราบลุ่ม  และมีสภาพพื้นท่ีอยู่ริมแม่น้ าปราจีนบุรีพื้นท่ี ซึ่ง

ในช่วงฤดูมรสุมอาจเกิดพายุพัดผ่านท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันประกอบกับน้ าทะเลหนุนก็จะเกิดน้ ามีปริมาณในแม่น้ าเพิ่มมากขึ้นก็จะเอ่อล้นตล่ิงในท่ี
ลุ่มท่ัวไป และกัดเสาะหน้าดินบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าอาจท าให้เกิดดินถล่มท าให้พื้นทีราษฎรได้รับความเสียหาย และพื้นท่ี
ต าบลท่างามส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่มติดกับแม่น้ าจึงท าให้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง นั้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อควบคุมป้องกันระงับมิให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
2. เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในขั้นต้นแก่ประชาชนท่ีประสบภัยอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือการฟื้นฟูสภาพของประชาชนผู้ประสบภัย ให้สามารถด ารง 

ชีวิตกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

การปฏิบัติ 
1. ก่อนเกิดภัย 

การเตรียมรับสถานการณ์ส าหรับประชาชน จากการที่เกิดอุทกภัยท่ีผ่านมามีต าบล   
หมู่บ้านวิกฤติในท้องท่ีต าบลต่างๆ พอสรุปได้  ดังนี้ 

 ก.  พื้นท่ีเส่ียงภัยจากภาวะน้ าท่วมได้แก่ บริเวณท่ีราบลุ่มซึ่งเป็นท่ีราบต่ า บ้านเรือนประชาชนท่ีติด
กับริมแม่น้ าปราจีนบุรีในเขตพื้นท่ี    

ฉะนั้น  ฝ่ายคอยเหตุจะแจ้งข่าวเตือนประชาชนว่าจะมีอุทกภัยเกิดขึ้น โดยเฉพาะในหมู่บ้านวิกฤติ
ดังกล่าวและเตรียมการ  ดังนี้ 

1) รีบอพยพชาวบ้านท่ีอยู่ริมน้ า ไปอยู่ในท่ีสูง 
2) อาคารบ้านเรือนท่ีอยู่ท่ีสูงแต่อาจถูกน้ าท่วมได้  ถ้าสามารถขนย้าย  พัสดุส่ิงของไป 

เสียได้ให้ปลอดภัย แต่ถ้าไม่อาจท าได้ควรยกพื้นให้สูงขึ้นโดยนั่งร้านหรือยกระดับวางพัสดุ
ส่ิงของหรือคันดินหรือก าแพงกั้นรั้วท่ีพอจะท าได้ 

3) ยานพาหนะรถยนต์และล้อเล่ือนควรจะเคล่ือนย้ายไปอยู่ท่ีสูง 
4) สัตว์เล้ียงน าไปอยู่ในท่ีสูง หรือเตรียมท าท่ีให้พ้นระดับน้ าท่ีอาจจะท่วมถึงได้ 
5) น ากระสอบทรายใส่ทรายเสริมกันน้ าท่วม 
6) เตรียมหาเรือไม้หรือเรือยางหรือแพไว้ใช้ด้วย 
7) เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารส ารองไว้ พอที่จะรับประทานในช่วงระยะน้ า 

ท่วมหลายวัน 
8) เตรียมน้ ารับประทานไว้ในภาชนะท่ีปิดแน่นไว้ให้เพียงพอ 
9) เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร 

 

ข.   การเตรียมรับสถานการณ์ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกันภัย    
1) ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
2) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายล าเลียงขนส่งรวบรวมยานพาหนะท่ีจะท าการอพยพผู้คนในเขต 

อันตรายไปยังท่ีปลอดภัยโดยเร็ว 
 



-  เรือเร็วท่ีกินน้ าต้ืนใช้ในการแล่นค้นหาผู้ประสบภัย และแล่นไปตามหมู่บ้านท่ีน้ าท่วม 
-  เรือท้องแบน หรือเรือยาง เส้ือชูชีพ 
-  เครื่องมือช่างไม ้
-  เชือกขนาดต่างๆ 
-  เวชภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาล 
-  อื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
 

2. ขณะเกิดอุทกภัย 
 การปฏิบัติการช่วยเหลือในขณะท่ีมีอุทกภัยของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายระงับและบรรเทาภัย 

  การช่วยเหลือผู้คนภายในเขตชุมชน ขนย้ายผู้คนและพัสดุส่ิงของใช้เรือท้องแบนและใช้เรือเร็ว
พร้อมด้วยเครื่องมืออย่างพร้อมเพรียงแล่นตระเวณไปตามหมู่บ้าน หรือบ้านเรือนท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชน  เพื่อรับคน
ท่ีก าลังประสบภัยไปอยู่ในท่ีสูงหรือท่ีปลอดภัย 

-  ท าการปฐมพยาบาลผู้ท่ีประสบภัยจากน้ าท่วม 
-  กรณีเกิดอัคคีภัยหน่วยดับเพลิงเข้าท าการดับเพลิง 
-  ท าคันดิน  เสริมคันดิน  ท าทางระบายน้ า 
-  จัดเล้ียงอาหารแก่ผู้ประสบภัย 
-  จัดท่ีพักอาศัยช่ัวคราว 

3. เม่ือภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
     1)   ขนส่งผู้คนอพยพกลับภูมิล าเนาเดิม 
     2)   รื้อส่ิงของปรักหักพัง  ซ่อมแซมบ้านเรือนท่ีหักพัง 
      3)   เก็บกวาดขนส่งซากปรักหักพังท่ัวไป กระท าความสะอาดถนนหนทางท่ีมีโคลนตม 

และส่ิงช ารุดเสียหายให้กลับเข้าสภาพปกติโดยเร็ว      
         4)  ส ารวจความเสียหายเบื้องต้นท่ีเกิดขึ้น และรีบรายงานหน่วยเหนือทราบ 

5)  ซ่อมแซมโรงเรียน  ท่ีพักอาศัย  ถนน  ท่ีหักพังช ารุดเสียหาย 
       6)  จัดซ่อมเครื่องสาธารณูปโภคให้กลับคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์  ฯลฯ 

7)  ซากสัตว์ตายในท่ีต่างๆ เก็บฝังโดยเร็วส่วนสัตว์ท่ีมีอยู่ซึ่งอดอาหารเป็นเวลานาน   รีบให้อาหาร
และน ากลับคืนให้เจ้าของ 

 
    8)  ซ่อมถนน สะพาน และเส้นทางต่างๆ ท่ีขาด ช ารุด เสียหาย ให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม  เพื่อ 

ให้ใช้สัญจรได้โดยเร็วท่ีสุด          
10) สร้างอาคารชั่วคราวส าหรับให้ท่ีอยู่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 
 

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  แจกเส้ือผ้า 
-  อาหาร 
-  ยารักษาโรค 

     
 
 

 
 



บทที่ 2  การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากวาตภัย  
 

กล่าวทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม    มีลักษณะภูมิประเทศในเขตการปกครองในตอนฤดูฝนอาจเกิดพายุพัด

ผ่านท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  พื้นท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน  ตลอดจนส่ิงสาธารณะประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ และป่าไม้ รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อควบคุมมิให้ภัยจากวาตภัยเกิดอันตรายร้ายแรง 
2) เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ข้ันต้นแก่ประชาชนท่ีประสบภัย ให้สามารถด ารงชีวิต 

กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

การปฏิบัติ 
1. ก่อนเกิดภัย  ฝ่ายคอยเหตุแจ้งข่าวเตือนภัยแก่ประชาชน เตรียมการป้องกันอันตราย การเสีย 

หายของประชาชน 
1) เปิดวิทยุรับฟังข่าวและค าแนะน าของทางราชการให้ความร่วมมือต่อทางราชการ    คอย 

ฟังข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) ไม่ควรเช่ือข่าวสารหรือค าแนะน าของผู้อื่นท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี  ควรเช่ือฟังข่าวและค าแนะน า 

ของทางราชการเท่านั้น 
3) ก่อนพายุจะมาถึง  ถ้ามีเวลาพอให้ตัดกิ่งไม้ท่ีอาจจะหักได้จากลมพายุ  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่

ใกล้บ้านเรือน กิ่งไม้ท่ีอาจหักตกมาทับบ้านเรือนสายไฟฟ้าหรือต้นไม้ท่ีตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย  ต้นไม้ท่ีมีค่า
ถ้าไม่ให้โค่นล้มให้ใช้เสาตอกกับพื้นท่ีในทิศทางต่างๆ  แล้วเอาเชือกรัดโยงตรึงกับเสา 

4) ตรวจสอบเสาไฟฟ้าในและนอกบริเวณให้เรียบร้อย 
5) อย่าอยู่ในนอกเขตพื้นท่ีมีพายุ หรืออยู่ในแม่น้ าขณะท่ีมีลมพายุแรงเพราะอาจจะเกิดอันตราย หรือ 

ถูกกระแสลมพัดได้ 
6) เข้าอยู่ในอาคารตลอดเวลาท่ีมีพายุ  อย่าออกมาในท่ีโล่งแจ้ง 

     ๗) ปิดประตู หน้าต่างทุกบานอย่างมั่นคงแข็งแรง  อย่าให้เปิดได้ในขณะท่ีมีพายุปิด  กั้น  ช่องทางลม  
น้ าเตรียมตะเกียง  แสงสว่าง  ไฟฉาย  ไม้ขีดไฟไว้ให้พร้อมเพรียงให้อยู่ใกล้มือเมื่อไฟฟ้าดับจะได้ใช้ทันท่วงที 

7) เตรียมอาหารส ารองและอาหารกระป๋องไว้บ้าง 
8) ดับไฟในเตาให้เรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ในขณะท่ีมีพายุ 
9) ส่ิงของท่ีอาจจะตกหล่น แตกหัก เสียหายได้เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากลมพายุ 

  ควรจัดวางไว้ในท่ีต่ าและปลอดภัย        
10) สัตว์พาหะต่างๆ ตลอดจนสัตว์เล้ียงให้น าไปอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัยจากลมพายุ  และน้ าท่วม 
11) บรรดาเรือ แพ ให้ผูกยึดให้มั่นคงแข็งแรง 
12) ถ้ามีรถยนต์พาหนะขับขี่ได้ ควรเตรียมไว้ให้พร้อมท่ีจะใช้ทันที ภายหลังจากพายุพัด 

ผ่านไปแล้ว 
  ๑๓) เมื่อปรากฏว่าลมเงียบสงบ  อย่าเข้าใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะพายุขนาดใหญ่ และพายุ

โซนร้อน มีศูนย์กลางพายุซึ่งเป็นบริเวณเงียบสงบและไม่มีฝน  ท้องฟ้ากระจ่างเมื่อศูนย์กลางพายุฝนบริเวณใด  ท าให้
เกดิความเข้าใจผิดว่าพายุพัดผ่านไปแล้ว  แต่ความจริงในช่วงระยะ 2 ช่ัวโมง ต่อมากลับมีพายุลมแรงและฝนตกหนัก
อีกลมจะพัดเปล่ียนทิศทางในทางตรงข้ามกับระยะแรกและมีอันตรายพอๆ กัน จงรอต่อไปไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง  จึง
จะวางใจได้ว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

13) เตรียมทางขึ้นสู่เพดานหรือหลังคา เมื่อเกิดน้ าท่วม 
14) ควรสงบใจต้ังสติให้มั่นคง เพื่อเตรียมต่อสู่กับภัยอันตรายต่างๆ คิดหาทางช่วยชีวิตตน 



เองและครอบครัว  ตลอดจนช่วยบุคคลอื่นท่ีประสบภัยอันตรายด้วย 

2. ขณะเกิดภัย 
ทุกคนเข้าอยู่ในอาคารสถานท่ีมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย อย่าออกมาในท่ีโล่งแจ้ง 

3. เม่ือภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
ด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายผู้ประสบภัย 
เมื่อมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือ และถ้าจ าเป็นให้น าส่งโรงพยาบาลหรืออนามัย 
ถ้ามีส่ิงหักพัง หรือใกล้จะโค่นหักพังให้รับจัดการโค่นล้มเสีย 
ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด ต้องระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ หรือแตะต้องเป็นอันขาดให้ 

ท าเครื่องหมายกีดขวาง แจ้งอันตรายให้ชัดเจนให้เจ้าหน้าท่ีหรือช่างไฟฟ้าจัดท าโดยด่วน 
ซ่อมแซมหรือสร้างอาคารบ้านเรือน โรงเรือน สถานท่ีราชการ ถนน สะพาน ส่ิง 

สาธารณูปโภคท่ีเสียหาย  ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
จัดสถานท่ีพักช่ัวคราวส าหรับผู้ประสบภัยไม่มีท่ีอยู่อาศัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค 
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะช่วยเหลือในระยะปานกลาง และระยะแรกในด้าน 

- โครงสร้างพื้นฐาน 
- การสาธารณสุข 
- การศึกษา 
- การส่งเสริมอาชีพ 
- ด้านสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 การประสานงานและแผนการอพยพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ด้านการเตรียมการ (ก่อนเกิดภัย) 
1.1  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยการจัดระบบติดตามการ

รายงานข่าวพยากรณ์อากาศ  พยากรณ์ระดับน้ า ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ให้มีการายงานข้อมูลท่ี
จ าเป็น คือ  

  1.1.1 ข่าวอากาศและค าเตือน มีการคาดหมายก าลังลม ปริมาณน้ าฝน และพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิด
อุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

  1.1.2 ระดับน้ ามีข้อมูลของระดับน้ าทะเล ระดับในแม่น้ า ระดับสูงสุดและต่ าสุดบริเวณท่ีคาดคะเน
ว่าจะเกิดน้ าท่วม 

1.2  ศูนย์อ านวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการพยากรณ์
อากาศและระดับน้ า เพื่อกระจายข่าวสารไปยังประชาชนในพื้นท่ี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยเปน็การล่วงหน้า 

๑.๓  ประสานงานกับศูนย์อ านวยการเฉเพาะกิจฯจังหวัด  กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด 
อ าเภอ อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยเตรียมการดังนี้ 

  1.3.1 ความรับผิดชอบด้านประชาชนศูนย์อ านวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
แจ้งเตือนประชาชนริมน้ า พื้นท่ีเส่ียงต่อน้ าหลากและเอ่อล้นตล่ิงทราบ ให้ระมัดระวังอันตรายรวมท้ัง เตรียมพื้นท่ีและ
วิธีการอพยพประชาชนและส่วนราชการไว้ให้สามารถส่ังปฏิบัติการอพยพได้ทันที 

  1.3.2 ความรับผิดชอบด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น สถานท่ีให้ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่างาม เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานท่ี ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ป้องกันภัย เช่น เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกล เครื่องมือในการกู้ภัย กระสอบทราย เส้ือผ้า 
เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเตรียมน ามาใช้ในกรณีเมื่อเกิดภัย 

  1.3.3 หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย ตามโครงการท่ี
ด าเนินการตามปกติ และโครงการพิเศษของทางราชการ 
 
        2.  ด้านการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย (ขณะเกิดภัย) 
 2.1 การรับแจ้งเหตุและการประสานงาน มีดังนี้ 
        ส่วนกลาง เป็นหน้าท่ีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 
0-3๗๔๕-๔๔๑๖-๒๐ หรือข่ายส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลข 55045-9 

                  ระดับจังหวัด เป็นหน้าท่ีของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ราชบุร ี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3๗๔๕-๔๔๑๖-๒๐  
       ระดับอ าเภอ เป็นหน้าท่ีของท่ีท าการปกครองอ าเภอ (ฝ่ายความมั่นคง)โทร 0-3๗๔๕-๒๑๓๘ 

  ๒.๒ กองอ านวยการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมี หน้าท่ีปฏิบัติตามแผน
นี้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นท่ีของตนให้ด าเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ดังนี้ 
   2.2.1 การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก 
   2.2.2 การเคล่ือนย้ายทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการไปไว้ในท่ีปลอดภัย
โดยใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นท่ี ซึ่งการเคล่ือนย้าย ต้องมีการควบคุม ตรวจตรารักษาทรัพย์สินของ
ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการมิให้ช ารุดหรือเสียหาย 
   2.2.3  จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ าด่ืมและส่ิงของจ าเป็นต่อการด ารงชีพเข้าในพื้นท่ี
ประสบภัยโดยเร่งด่วน 



   2.2.4  กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
   2.2.5  ส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของตน 
   2.2.6  จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจราจรในบริเวณพื้นท่ี
ประสบภัย การอพยพ และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   2.2.7  รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ราชอาณาจักรทราบทุกระยะ 
 2.3  กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   เมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีต าบล ให้เข้า
ควบคุมสถานการณ์ เมื่อเกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติในพื้นท่ี โดยจัดส่งเจ้าหน้าท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้การสนับสนุนไปยังพื้นท่ีประสบภัย และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันภยัฝ่าพลเรือน
จังหวัดและกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักรทราบทุกระยะ 
  2.4  หน่วยสนับสนุน ได้แก่ภาคเอกชน องค์กรประชาชน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัครต่างๆ ในพื้นท่ี 
มีหน้าท่ีส ารวจเครื่องมือเครื่องใช้ ก าลังเจ้าหน้าท่ีของตน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย  โดยให้มีการประสานงาน ดังนี้  

    2.4.1 หน่วยงานในพื้นท่ีอื่นๆ ให้ประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนกองอ านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีร้องขอหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หรือ อปท. ท่ีเกิด
เหตุได้โดยตรง 

     2.4.2  เมื่อก าลังของหน่วยสนับสนุนมาถึงแล้ว ให้รายตัวต่อผู้อ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และ อปท. ณ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อประสานการปฏิบัติ 

     2.4.3 ให้ปฏิบัติงานตามค าส่ังของผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
เขตท้องท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทุกระยะ 

3. ขั้นการฟื้นฟูบูรณะ 
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปฏิบัติตามขั้นตอนการฟื้นฟู ดังนี ้
 1. ให้การบ าบัดรักษาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยโดยสถานพยาบาลระดับอ าเภอเพื่อรักษาชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะแรกอย่างทันท่วงที เมื่อเกินความสามารถให้จัดส่งไปยังสถานพยาบาลในระดับจังหวัดหรือ
สถานพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงท่ีสามารถให้รักษาได้ 
 2.  ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ท้ังด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
ส่ิงสาธารณะประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
 3. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัย และสร้างความเช่ือมั่นในการให้ 
ความช่วยเหลือของทางราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม 
 4. การซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย โดยด าเนินการพิจารณาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถซ่อมแซม 
ได้และด าเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีท่ีไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดรื้อถอนออกไป เพื่อ
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 5. ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ท่ีเกิดเหตุเข้าด าเนินการและฟื้นฟู 
บูรณะความเสียหายในเบ้ืองต้น โดยงบประมาณท่ีอยู่ในการรับผิดชอบกรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือตามล าดับ 

 

 



                   4.  การอพยพประชาชน 
  4.1 การเตรียมอพยพประชาชนจะประกาศก าหนดวัน และเวลา ล่วงหน้าก่อนการอพยพ 1 วัน 
       4.1.1 การจัดหายานพาหนะและการล าเลียงยานพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ท่ีใช้ใน
การอพยพ ก าหนดในแผน อปพร. จังหวัด 
 4.1.2 จัดรวบรวมผู้อพยพ 
      1)  หมู่ 1,๒,๑๒    ก าหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณวัดเลียบ 
      2)  หมู่ ๓,4       ก าหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ อบต.ท่างาม 
      ๓)  หมู่ 5, 6,7,  ก าหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณวัดกระแจะ 
      ๔)  หมู8่,๙,10,๑๑  ก าหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณวัดหาดสะแก 
                           4.1.3 การจัดล าดับความส าคัญของการอพยพ ให้จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับ
เร่งด่วน ดังนี ้

1) สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยทุพลภาพ 
2) บุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติการในพื้นท่ี 

 4.1.4 การจัดเตรียมพื้นท่ีอพยพ ให้จัดเตรียมพื้นท่ีรับการอพยพไว้ล่วงหน้า 
ตามลักษณะความจ าเป็น ดังนี้ 

1) ห่างจากพื้นท่ีประสบภัยและอันตราย 
2) ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรัง้การปฏิบัติงาน 
3) เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 
4) มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 
5) มีส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ตามสมควร 

4.1.5 การจัดท าแผนอพยพ ให้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
1) ส ารวจและจัดท าบัญชีจ านวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภท 

 ตามล าดับความเร่งด่วน 
2) ก าหนดเจ้าหน้าท่ีด าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าท่ีความ 

 รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
3) ส ารวจยานพาหนะน้ ามันเช้ือเพลิงตลอดจนระบบการส่ือสารส าหรับ 

 การอพยพ 
4) ก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางรอง ท่ีไม่ขัดขวางต่อการ 

 ปฏิบัติงาน 
5) ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ 

 เรียบร้อยในการอพยพ การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีรองรบัการอพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ 
6) ให้ความช่วยเหลือและบริการในการด ารงชีพและระบบสุขลักษณะ 

 ตามสมควร 
   ๗) จัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจน 
 ร่างระเบียบในการควบคุมการใช้ส่ิงเหล่านี้ 

7) ให้แบ่งการปกครองในพื้นท่ีอพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดท า 
 ทะเบียนและจัดระเบียบการปกครอง 
 
 
 
 



  

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


