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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

    
   ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ อ าเภอ เสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ  ๗.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,437.5 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ต่างๆ ดังนี ้

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา 
        ทิศใต้  ติดต่อกับเทศบาลเมืองเสนา อ าเภอเสนา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑ ต าบล              

9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านสวนถั่ว 
 หมู่ที่ 2  บ้านแพน 
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกเสือ 
 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ 
 หมู่ที่ 5 บ้านเลียบ 
 หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ 
 หมู่ที่ 7 บ้านเลียบ 
 หมู่ที่ 8 บ้านช่างเหล็ก 
 หมู่ที่ 9 บ้านช่างเหล็ก 

๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,467 คน 

จ าแนกเป็น เพศชาย  1,667   คน 
    เพศหญิง  1,800   คน 

จ านวนครัวเรือน  972  ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ - คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 % 
ข้อมูล ณ วันที่  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561              

    (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอเสนา) 
 

๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ประมาณร้อยละ  85%

ประกอบอาชีพ เกษตรกร  รองลงมาได้แก่  อาชีพรับจ้าง  ประมาณร้อยละ  15% เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์        
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 30,000 บาท  
            ที่มา : (ข้อมูล จปฐ. ต าบลบ้านแพน) 
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๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม  
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีเส้นทางค มนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อกัน

ระหว่างอ าเภอเสนา โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 และทางเรือ 
ผ่านเส้นทางแม่น้ า น้อย และระหว่างจังหวัด โดยเดินทางโดยรถยนต์บนถนนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 
3263 
  ๑.๑.6 แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหา รส่วนต าบลบ้านแพน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม    
มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

1. แม่น้ าน้อย ไหลผ่านพ้ืนที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
2. คลองยายเต็ม  หมู่ที่ 1 
3. คลองทองอยู่  หมู่ที่ 1 
4. คลองกะวัง  หมู่ที่ 5 
5. คลองเหนือ  หมู่ที่ 6 
6. คลองมโนราห์  หมู่ที่ 9 

 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ส่วนใหญ่
เกิดภัยจาก อุทกภัย  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจาก เมื่อถึงฤดูน้ าหลากมักจะเกิดน้ าล้นตลิ่ง โดยที่เกิดเหตุทั่วทั้งพ้ืนที่
ต าบลบ้านแพน  และจากสถานการณ์สาธารณภัย ดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงข้ันรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย  
          สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น    

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 
 

       (1) อุทกภัย 
 

ตารางท่ี ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 
 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕8 - - - - - - - 
๒๕59 1 หมู่ที่ 1 - 9 762 - - - - 
๒๕60 1 หมู่ที่ 1 - 9 913 - - - - 
รวม 2 หมู่ที่ 1 - 9 1,675 - - - - 

  (ที่มา : ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเสนา ข้อมูล  ณ  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561) 
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        (2)  วาตภัย 

ตารางท่ี ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 

พ.ศ. 

จ านวนครั้ง      
ที่เกิดภัย  
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน    
ที่เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 
๒๕๕8 - - - - - 
๒๕59 1 ม.4 1 - - 
๒๕60 1 ม.6 - 1 - 
รวม 2 - 1 1 - 

  (ที่มา : ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเสนา ข้อมูล  ณ  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561) 
      

      (3) อัคคีภัย 

ตารางท่ี ๑-3  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง     
ที่เกิดภัย  
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 (คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

๒๕๕8 - - - - - - 
๒๕59 - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - 
รวม - - - - - - 

  (ที่มา : ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเสนา ข้อมูล  ณ  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561) 
 

     (4) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งป)ี 

ตารางท่ี ๑-4  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 

พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 
ที่เกิดเหต ุ

(คร้ัง) 
สถานที่เกิดเหต ุ

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต  
(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

๒๕60 3 
ม.5 หน้าสนาม
กีฬาเสนาบด ี

- - - 

รวม 3 - - - - 

  (ที่มา : ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเสนา ข้อมูล  ณ  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561) 
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๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยง จากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย  สถิติการเกิดภัย ความถ่ีการเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑-5  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 

 

ล าดับ    
ความเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของการเกิดภัย 
 

1 อุทกภัย น้ าล้นตลิ่ง 
2 วาตภัย ลมจากพายุฤดูร้อน 
3 อัคคีภัย ไฟฟูาลัดวงจร, การเผาตอซังข้าว 

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้น ไม่บ่อย  ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย นอกจา กนี้ภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน ) ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรม
ของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 

 
ตารางท่ี ๑-6  :  ปฏิทินสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จึงท าปฏิทินสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 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. 
อุทกภัย             

พายุฤดูร้อน             
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

 

หมายเหตุ : ……………… เฝูาระวังตลอดท้ังปี 
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บทที่ ๒ 
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไ ทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ 
การด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแพน  พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม ความหมาย “สาธารณภัย ” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย        
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ พ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย         
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

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

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน           
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็น
ล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร  รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
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    ๒.๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
                 ยุทธศาสตร การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ยของแผนฉบับนี้ เป นการตอบสนองต อ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  และวัตถุประสงคของ
แผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของประชาชน 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเ ศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน อย างยั่งยืน         
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ     
โดยการวิเคราะห์และ  จัดการกับปัจจยัที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัย    
ที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ ของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา อย่าง
เป็นรูปธรรม ปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ  เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน      
ที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
     เป็น การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี           
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ปร ะสบภัยให้ก ลับสู่สภาวะ ปกติ หรือพัฒนาให้ดี กว่า และปลอดภัยกว่าเดิม         
(Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม  โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
มาด าเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน       
มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  (โครงการที่ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
      - การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ             
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์   
การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุน             
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การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท . ๐๘๐๘ .๒/ว ๗๒๗๒       
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกคร อง             
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี ้หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอน
เงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่นที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้ง
เป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
แผนภาพที่ ๒ - ๑ : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ                           
                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
 

   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
         การด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ยใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัด ซึ่งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการ    
สาธารณภัยในระดับอ าเภอ  

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอ่ืนๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย /งบประมาณ
แผนงานโครงการอื่นที่ยังไม่มี  
ความจ าเป็นไปต้ังเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพ่ิมเติม 

งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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 ๒.๕.1 ระดับปฏิบัติ 
  (1) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 
 (2) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.)  
   ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบั ติกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 
      (๖.1) กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วน ต าบล
บ้านแพน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง กับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ         
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ   
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แผนภาพที่ ๒-๒ : องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด 

(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 
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   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  (เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัย) บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทท่ี ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนขึ้น โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ  สั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์     
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสาน  กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ      
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ในการจัด การสาธารณภัย ในพ้ืนที่ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้ รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกิน ขีดความสามารถ ของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์      
สาธารณภัยได้ โดยล าพัง  ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและ ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อหรือใกล้เคียง  และหรือ  กองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัย มีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) 
เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอ   ในช่วงระยะขณะเกิดภัย  พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะ ๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก          
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

 
 ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน) 
 

 

จัดต้ัง กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน           
และสาธารณภัยมี ความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่ นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  
รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ  พร้อมทั้งประสานกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ใกล้เคียง  ให้สนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  ดังมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

 
  แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน    
ฉบับนี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายส าคัญในการ             
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  
ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม  
ความพร้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด เวลาหนึ่ง    
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามา      
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง  ๆ หรือ
องค์ประกอบใด ๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใด  ๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม     
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความสามารถ
ที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
   ๓.1 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง  กระบวนการก าหนดลักษณะ 
ขนาดหรือขอบเขตของความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้ นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด า รงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิด   
ผลกระทบจากภัยในพื้นที่ หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง อย่างมีระบบ โดยขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน  ได้แก่     

ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง           
และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
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ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผ์ลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

      ๓.2 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.2.๑ การปูองกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  มีสาธาร ณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่     
ภัยจากอุทกภัย, วาตภัย และอัคคีภัย จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอด คล้อง             
กับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้วและได้จัดสร้าง ถนน ขุดลอกคูคลอง ก าจัดผักตบชวา จัดท าประตูระบายน้ า            
ไฟกระพริบขึ้น เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การปูองกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้มีการด าเนินการ  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ีกับหน่วยงานภาครัฐในการปูองกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผา
ใบอ้อย เป็นต้น 

๓.2.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชน    

หรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง  ๆ พร้อมที่จะรับมือกับ      
สาธารณภัย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรี ยมความพร้อมและลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  โดยเน้นการอาศัยชุมชน /หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ื นฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่ว ยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน         
ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้ าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม  ก็สามารถท าให้ชุมชน     
ของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะ เวลาอันรวดเร็ว   
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน  

         (๒) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณา การความร่วมมือ ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเท าสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ   
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การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน /
หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
           (๓) การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ 
        (๓.1) เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อ ให้ทราบ สถานการณ์ข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
        (๓.2) ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลา 
ภาวะที่จะคุกคาม  (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ) เป็นระยะ ๆ เพ่ือปูองกันความตื่นตระหนกและความสับสน
ในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่ วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ  ทั้งนี้ ความถี่ของ
การแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
                  (4) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านแพน  ด าเนินการคัดเลือกและ จัดหาสถานที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้มีความประสงค์จะอพยพ หรือจัดหา
เต็นท์พักอาศัยชั่วคราวริมทาง 
   ๓.3 การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัย    
ให้เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่ อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน /หมู่บ้านในพื้นที่ท่ีคาดว่า
จะเกิดภัย เพื่อส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.3.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
    เป็นการแจ้งข้อมู ลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มี        

ความเสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  
  ๓.3.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและ ประชาชนในพื้นท่ี อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ีทราบ และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย 
ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการปูองกันตนเองให้

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก           
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑)   แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางเสียงตามสาย  
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บทท่ี ๔ 
การปฏิบัติขณะเกิดภัย 

 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอ านวยการปูองกันและบรร เทาสาธารณ ภัย    
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็น    
ผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
ในการจัดการสาธารณภัย ทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตาม                 
ขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและ/หรือ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
 

 ๔.1 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 

  4.1.1 แนวทางปฏิบัติในกา รจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น    
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) เมื่อ เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ นในเขตองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น        
แห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ื นที่นั้น เข้าด าเนินการ
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ื นที่และผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันท ี 
      (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้น เพ่ือระงับภัยนั้ นแล้วรีบรายงาน
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ า เป็นอันไม่อาจห ลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ า นาจ
ด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได ้ 
         (3) กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้ เคียงกับ บริเวณ 
ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท า การปูองกั นและบรร เทาสาธารณภั ยให้กระท า ได้ ต่อเมื่อได้ ร้บอนุญาตจาก               
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้ น หรือเมื่อมี
ผู้อ านวยการอยู่ ด้วย และหากทรัพย์ สินนั้นเป็นสิ่งที่ท า ให้เกิดสาธารณภั ยได้ง่าย ให้เจ้ าพนักงานมีอ านาจสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดั งกล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ า นาจขนย้ายทรัพย์สินนั้ นได้ตามความจ า เป็นแก่การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว  
      (4) ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ื นที่ที่รับผิดชอบส า รวจความเสียหายที่เกิดขึ้ นและท าบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่ เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
 

    ๔.1.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้วางแผนการเผชิ ญเหตุ  
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งด้านสถานการณ์   
สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
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        - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้       
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย  
 

    ๔.2 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
   เตรียมความพร้ อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร โดย กอปภ .องค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านแพน  ใช้งานความถ่ีวิทยุ  162.25 MHz เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลาง ส าหรับติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงานด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืน ๆ ในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔-1 : ผังส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านแพน 

โทรศัพท์ .................................. 
โทรสาร ……………………………. 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ านวยการปูองกันและ              
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

โทรศัพท์ 035-201501 ต่อ 14 
โทรสาร ………………-…………………… 

 
กองอ านวยการปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านแพน 
โทรศัพท์/โทรสาร 035-352748 
โทรศัพท์/โทรสาร 035-352748    

ความถี่วิทยุ  162.25 MHz 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอเสนา 

โทรศัพท์ 035-201541 
 

 

กองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.บ้านโพธิ์ 
โทรศัพท์035-743982 

องค์กรภาคเอกชน  
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู

โทรศัพท์ 
................................. 

 

กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 โทรศัพท์ 035-335798 
 โทรสาร  035-335798 

 

 

การไฟฟูาภูมิภาค 
สาขาย่อยอ าเภอเสนา 

โทรศัพท์ 035-201612 
 

 

สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเสนา 
โทรศัพท์       

035-201683 
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  ๔.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัยขึ้น      
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่าน เสียงตามสาย  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ 
เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝุายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบ้านแพน เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ  
 

    ๔.4 การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ เต็นท์พักอาศัย ส าหรับ
ประชาชนที่มีความประสงค์จะอพยพชั่วคราวจากท่ีพักอาศัย 
 

  ๔.5 การรับ - จ่ายส่ิงของบริจาค 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน แจ้งขอรับการสนับสนุนจา กหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ 
ภาคเอกชนในการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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บทท่ี ๕ 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟ)ู เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแ ล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบ สาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่า และ
ปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕ - ๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่าง  ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามา
ช่วยในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามา รถช่วยเหลือตนเองได้  เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ      
มีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจารณาควา มเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ  เพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
 

แผนภาพที่ ๕-1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหมใ่ห้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ 
   

 

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน         
จะด าเนินการหลังเกิดภัย โดยมอบหมายให้กองช่างด าเนินการ ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความ
เสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายใน
เบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจาก        
งบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.1 การฟื้นฟูระยะสั้น 
 

       (๑) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ ประสบภัยและความเสียหาย เพื่อให้

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็น

หลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นห ลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

   (๑.๒) การปูองกัน เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
 

       (๒) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ ที่ได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งา นได้ ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาวต่อไป 

 

๕.2 การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟูา ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
        (๒) ส าหรับการฟื้ นฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้     
ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่      
เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

 

๕.๓ การฟื้นฟูด้านต่าง ๆ 
 

       (1) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (1.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือ กใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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          (1.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกิน                  
ขีดความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนั้น  ๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงการ  ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจา กหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ เช่น  งบประมาณ     
ของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

 

       (2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนไปสูก่ารปฏิบัติ 
 

 ๖.๑ แนวทาง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ไปสู่การปฏิบัติ 

        แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล       
บ้านแพน  พ.ศ. ๒๕๖ 1 ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอด คล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทา            
สาธารณภัย อ าเภอ พ .ศ. ๒๕๕๘ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  มีแนวคิด
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย           
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ เพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม         
ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน 
มูลนิธ/ิอาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล  

 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

        ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  
รวมทั้งแผนงาน /โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมิน
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

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

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย             
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนก าหนดขึ้นมา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน พ.ศ. ๒๕๖1 หน้า ๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ านวยการ ปูองกันและบรร เทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านแพน  เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  
โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเปูาหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ การขับเคลื่อน และสรุปภ าพรวมการติดต ามและประเมินผล ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ            
เพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบ       
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

 

๖.3 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบ ริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน พ.ศ. ๒๕๖1 และได้มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือ มีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไ ว้ในแผน พบข้อบกพร่อง  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน  พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ตามความเหมาะสม ทุกปี ตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 

 
 

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

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 


